
 

 

UCHWAŁA NR X/98/2019 

RADY GMINY ŁĄCK 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

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

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Łąck uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy; na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowiący załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć 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, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

a) osobiście, do Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, lub 

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, 

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, lub 

c) drogą elektroniczną, przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub pliku graficznego na adres 

odpady@gzklack.pl - plik deklaracji musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, lub 

d) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP - plik deklaracji musi być 

podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu 

kwalifikowanego lub profilem zaufanym. 
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2. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 ust 1 określony jest w formacie danych 

XML. 

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 3 jest zgodny ze schematami publikowanymi w centralnym 

repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Łąck 

Lech Drohomirecki 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/98/2019 

Rady Gminy Łąck 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

Deklaracja DO-M: 

 

<deklaracja  id="C8D03207-9E87-4BC0-807D-1FD96B27B33E" uchylony="nie" status="projekt" 

widoczny="tak"> 

<!--Legislator 2.3.0.0 6--> 

<metryka status-aktu="projekt" nazwa="deklaracja" numer="" opis-typu="Deklaracja" data="1-01-

01T00:00:00Z" widoczny="tak" organ-wydajacy="" organ-wydajacy-m=""> 

<organ-wydajacy glowny="tak" w-mianowniku=""></organ-wydajacy> 

<tytul>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI<nl />dla nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy; na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</tytul> 

</metryka> 

<preambula nr="1" wyrownanie="do-lewej" par="30"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DO-M<tab />Wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami ułatwi prawidłowe 

wypełnienie deklaracji.</fragment> 

</preambula> 

<srodtytul par="31">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI<nl /><fragment wytluszczenie="tak">dla nieruchomości: na których zamieszkują 

mieszkańcy; na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</fragment></srodtytul> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="33"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>526.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="80.55" 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="7"> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Podstawa prawna:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zwana dalej ustawą.</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Składający:</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Właściciel nieruchomości (podmiot wskazany w dziale D), na której 

zamieszkują mieszkańcy lub właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
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komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Gminy 

Łąck.</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Miejsce składania:</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1; 09-520 

Łąck</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Termin składania deklaracji:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-po="5" wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">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, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="52.95" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">A. <tab />MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI<tab 

/></fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Organ, 

do którego składana jest deklaracja</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, 

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="91.2" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">B. <tab />OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Cel 

złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Złożenie deklaracji </fragment> 

<przypis nr="1">1)</przypis> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Data powstania obowiązku opłaty<nl />(rok – miesiąc – dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Nowa deklaracja </fragment> 

<przypis nr="2">2)</przypis> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (zmieniająca)</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Data zaistnienia zmiany <nl />(rok – miesiąc – dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Powód zmiany: dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">H</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Korekta deklaracji </fragment> 

<przypis nr="3">3)</przypis> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

<nl /> 

</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="233.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">C. <tab />DANE NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY LUB / I POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

<przypis nr="4">4)</przypis> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">5.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">6.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">7.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">11.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">12.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">C. 1.        RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, O KTÓREJ 

MOWA W DZIALE C<tab />(</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">14.<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="17" 

wysokosc="16" cel="Zalacznik83000FD9-8E70-46D0-8557-0ADA50F01407.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-

F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-

60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /><link 

typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="17" wysokosc="17" cel="Zalacznik528DDC61-9F99-4D02-

9FEF-1E2317F3ADAA.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-84-

FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-F4-

85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /><link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="17" 

wysokosc="17" cel="Zalacznik96275631-D793-478B-92C4-B04969FC45D8.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-

F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-

60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" 

/><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">Rodzaj nieruchomości</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">Nieruchomość zamieszkała</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">, </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">na której zamieszkują mieszkańcy</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">      (należy wypełnić dział: </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">G</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">D.           PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">15.<fragment rozmiar-czcionki="7">Tytuł prawny składającego deklarację 

w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="7">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Właściciel nieruchomości </fragment> 

<przypis nr="5">5)</przypis> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">)</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Współwłaściciel </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> – osoba składająca deklarację oraz dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">F</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> – współwłaściciel)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="14.15" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E.<tab />DANE IDENTYFIKACYJNE 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="92.05" 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="7"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E. 1.      Dane osoby fizycznej – właściciela / 

współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika spółki 

cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">16.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Nazwisko</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">17.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">18.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">19.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">20.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">21.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">22.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">23.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">24.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">26.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">28.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">29.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

telefonu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">30.<fragment rozmiar-czcionki="6">Adres e-

mail</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="112.65" 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="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E. 2.      Adres korespondencyjny właściciela / 

współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika spółki 

cywilnej <nl />– jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w dziale C</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">31.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">32.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">33.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">34.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">35.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">36.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">37.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">38.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">39.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">40.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E.3. Dane identyfikujące wspólnotę/spółdzielnię 

mieszkaniową</fragment> 

<przypis nr="6">6)</przypis> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">41.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna 

nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

siedziby</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby 

upoważnione do reprezentowania </fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">45.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób 

reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">46.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

telefonu</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="11.35" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">F.           DANE IDENTYFIKACYJNE 

WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI<tab /></fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz wysokosc="178.25" 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="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">F. 1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej </fragment> 

<przypis nr="7">7)</przypis> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">47.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">48.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-

czcionki="6">PESEL</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-

czcionki="6">NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">F. 2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="15.65" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="63" 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="8"> 
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<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.1 OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 

KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="12" odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-

czcionki="8">Należy zaznaczyć </fragment><fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">jeżeli</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8">, na terenie nieruchomości zabudowanej 

budynkami mieszkalnymi</fragment><fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-

czcionki="8"> jednorodzinnymi</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8"> znajduje się przydomowy 

kompostownik, a powstałe na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne będą w nim 

kompostowane (kwadrat należy zaznaczyć znakiem X). Zaznaczenie pola wpłynie na</fragment><fragment 

wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8"> zastosowanie częściowego zwolnienia 

z opłaty</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8">. </fragment><przypis nr="8">8)</przypis></akapit> 

<akapit odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="17" wysokosc="17" cel="Zalacznik1264532E-7127-

49B5-863B-750A87DA3121.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-

84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-

F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i będę kompostować 

w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">.</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.2 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="7">Stawka opłaty określona w Uchwale 

Rady Gminy Łąck</fragment><przypis nr="9">9)</przypis></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">66.<fragment rozmiar-czcionki="7">Liczba 

mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">67.<fragment rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(iloczyn stawki opłaty z pozycji 65 i liczby osób z poz. 66)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.3 DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO 

ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić 

w przypadku zaznaczenia oświadczenia w pkt. 64)</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">68.<fragment rozmiar-czcionki="7">Zwolnienie zgodnie z Uchwałą Rady 

Gminy Łąck</fragment><przypis nr="10">10)</przypis></akapit> 
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<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">69.<fragment rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty po 

uwzględnieniu zwolnienia o którym mowa w pkt. 68 (od poz. 67 należy odjąć wartość 

z poz. 68)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="30.4" 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="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">H.          ADNOTACJE WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(powód zmiany deklaracji, podstawa wygaśnięcia obowiązku ponoszenia 

opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="97.9" 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="8"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="13.4" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">I.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="146.85" 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="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">I. 1.      Dane podmiotu władającego 

nieruchomością</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">70.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna 

nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">72.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

siedziby</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">73.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby 

upoważnione do reprezentowania </fragment><przypis nr="11">11)</przypis></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">74.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób 

reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" /> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz wysokosc="27.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="2"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I.2 Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">75.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">Rodzaje odpadów 

komunalnych</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">76.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8"> Łączna 

liczba pojemników / worków o określonej  pojemności <nl />na odpady komunalne przekazywanych do odbioru 

w miesiącu </fragment><przypis nr="12">12)</przypis></akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">77.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">Stawka 

opłaty za pojemnik / worek o określonej pojemności</fragment><przypis nr="13">13)</przypis></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">78.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">Wysokość opłaty 

miesięcznej za pojemnik/worek o określonej pojemności</fragment><przypis nr="14">14)</przypis></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">worek <nl />60 l</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">worek <nl />120 l</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pojemnik 120 l</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pojemnik 240 l</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pojemnik 1100 l</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pozostałości <nl />z sortowania</fragment> 

</akapit> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 15493



<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">szkło</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">papier</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">bioodpady, stanowiące odpady komunalne</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">79.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8"> Miesięczna 

wysokość opłaty [zł]</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">J. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH, 

KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ I W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ 

NIEZAMIESZKAŁĄ</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej">80.<fragment rozmiar-czcionki="8">Suma miesięcznej 

wysokośći opłaty [zł] </fragment></akapit> 

<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">    z poz. 67 lub 69 (dział: G) i poz. 79 (dział: I.2)</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">………………………………………………………..</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="44"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>517.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 
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<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Organ, 

do którego składana jest deklaracja</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="15.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="9"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, 

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="48"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>156</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>36</kolumna-szerokosc> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="13.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Cel 

złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="52.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Złożenie deklaracji </fragment> 

<przypis nr="15">15)</przypis> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">Data powstania obowiązku opłaty<nl />(rok – miesiąc – dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Nowa deklaracja </fragment> 

<przypis nr="16">16)</przypis> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (zmieniająca)</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Data zaistnienia zmiany <nl />(rok – miesiąc – dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Powód zmiany: dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">H</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Korekta deklaracji </fragment> 

<przypis nr="17">17)</przypis> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

<nl /> 

</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="52"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>6.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="13.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="66"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>6.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 
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<wiersz wysokosc="13.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="82"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>128.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>217.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">5.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">6.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">7.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">11.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="21.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">12.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="92"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>517.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="54.65" 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="7"> 

<akapit odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">14.<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="17" 

wysokosc="16" cel="Zalacznik1C3C9F3B-2BB1-4C0F-987B-2DFA9FC97EEC.png" hash="C3-DC-F4-7A-

4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-

17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" 

/><link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="17" wysokosc="17" cel="ZalacznikE46ABE0F-D168-

4F08-BF2D-76FDCB3631BA.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-

78-84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-

F5-F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /><link typ="zalacznik" mime="image/png" 

szerokosc="17" wysokosc="17" cel="ZalacznikAA10D6AE-F173-4CAC-946B-96924BF62850.png" 

hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-

B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-

64-EC-32-1F" /><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">Rodzaj 

nieruchomości</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">Nieruchomość zamieszkała</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">, </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">na której zamieszkują mieszkańcy</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">      (należy wypełnić dział: </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">G</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="100"> 
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<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>24.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>198.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>272.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="17.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">15.<fragment rozmiar-czcionki="7">Tytuł prawny składającego deklarację 

w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="7">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.25" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Właściciel nieruchomości </fragment> 

<przypis nr="18">18)</przypis> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Współwłaściciel </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> – osoba składająca deklarację oraz dział </fragment> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">F</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> – współwłaściciel)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="110"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

<kolumna-szerokosc>75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>42</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>86.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>9</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>33</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>126.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="22.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">16.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Nazwisko</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">17.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">18.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">19.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">20.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">21.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">22.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">23.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">24.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">26.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod 

pocztowy</fragment></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="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">28.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">29.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

telefonu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">30.<fragment rozmiar-czcionki="6">Adres e-

mail</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="127"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>126.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>42.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>80.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>89.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>39</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>125.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">31.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">32.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">33.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">34.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">35.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">36.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">37.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">38.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">39.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">40.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="139"> 

<kolumny-podzial> 
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<kolumna-szerokosc>285</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>228</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">41.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna 

nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="23.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="27.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

siedziby</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="81.8" wysokosc-typ="atLeast"> 
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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="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby 

upoważnione do reprezentowania </fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">45.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób 

reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">46.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

telefonu</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="143"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 
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<wiersz wysokosc="15.85" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="157"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>496.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="162"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>496.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="168"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>215.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>41.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="19.7" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">47.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">48.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-

czcionki="6">PESEL</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-

czcionki="6">NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="18.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="172"> 
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<kolumny-podzial> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="185"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="199"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>153</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>82.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 
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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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Miejscowość</fragment></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="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="214"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>351.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>156.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>1.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="43.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="12" odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-

czcionki="8">Należy zaznaczyć </fragment><fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">jeżeli</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8">, na terenie nieruchomości zabudowanej 

budynkami mieszkalnymi</fragment><fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-

czcionki="8"> jednorodzinnymi</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8"> znajduje się przydomowy 

kompostownik, a powstałe na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne będą w nim 

kompostowane (kwadrat należy zaznaczyć znakiem X). Zaznaczenie pola wpłynie na</fragment><fragment 

wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8"> zastosowanie częściowego zwolnienia 

z opłaty</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8">. </fragment><przypis nr="19">19)</przypis></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="17.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="17" wysokosc="17" cel="ZalacznikD60855C0-A753-

46AC-B4B2-941DF347A145.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-

84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-

F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i będę kompostować 

w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">.</fragment> 
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</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="19" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.2 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="20.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="7">Stawka opłaty określona w Uchwale 

Rady Gminy Łąck</fragment><przypis nr="20">20)</przypis></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="7" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="20.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">66.<fragment rozmiar-czcionki="7">Liczba 

mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="20.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">67.<fragment rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(iloczyn stawki opłaty z pozycji 65 i liczby osób z poz. 66)</fragment> 

</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="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="11" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="11"> 

<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.3 DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO 

ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić 

w przypadku zaznaczenia oświadczenia w pkt. 64)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="24.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">68.<fragment rozmiar-czcionki="7">Zwolnienie zgodnie z Uchwałą Rady 

Gminy Łąck</fragment><przypis nr="21">21)</przypis></akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="11" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="26.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">69.<fragment rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty po 

uwzględnieniu zwolnienia o którym mowa w pkt. 68 (od poz. 67 należy odjąć wartość 

z poz. 68)</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="11" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="239"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>285</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>228</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.4" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">70.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna 

nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="23.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="27.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">72.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

siedziby</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="63.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">73.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby 

upoważnione do reprezentowania </fragment><przypis nr="22">22)</przypis></akapit> 
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<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">74.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób 

reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="243"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="15.85" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="257"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>496.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="260"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>496.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 
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<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="266"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>87</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>41.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>37.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>42.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>42.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>42.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>92.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>132</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="27.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" 

rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">75.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">Rodzaje odpadów 

komunalnych</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="5" 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">76.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8"> Łączna 

liczba pojemników / worków o określonej  pojemności <nl />na odpady komunalne przekazywanych do odbioru 

w miesiącu </fragment><przypis nr="23">23)</przypis></akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-pionowo-start="tak" 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">77.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">Stawka 

opłaty za pojemnik / worek o określonej pojemności</fragment><przypis nr="24">24)</przypis></akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-pionowo-start="tak" 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="do-lewej">78.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">Wysokość opłaty 

miesięcznej za pojemnik/worek o określonej pojemności</fragment><przypis nr="25">25)</przypis></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="7.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8" /> 
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<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">worek <nl />60 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">worek <nl />120 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pojemnik 120 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pojemnik 240 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pojemnik 1100 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8" /> 

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="23.3" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">pozostałości <nl />z sortowania</fragment> 
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</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" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="32.6" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe</fragment> 

</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" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="20.85" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">szkło</fragment> 

</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" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="21.1" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">papier</fragment> 

</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" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="38.1" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">bioodpady, stanowiące odpady komunalne</fragment> 

</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" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="31.3" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">79.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8"> Miesięczna 

wysokość opłaty [zł]</fragment></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" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="325"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>266.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>247.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">J. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH, 

KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ I W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ 

NIEZAMIESZKAŁĄ</fragment> 

</akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej">80.<fragment rozmiar-czcionki="8">Suma miesięcznej 

wysokośći opłaty [zł] </fragment></akapit> 

<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">    z poz. 67 lub 69 (dział: G) i poz. 79 (dział: I.2)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-dolu" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">………………………………………………………..</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="330"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>27</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>261</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>238.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="132.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="7"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">K. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY 

SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="3" wyrownanie="do-lewej">81.<fragment rozmiar-czcionki="7">Oświadczam, że 

wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji tekstowych (SMS) 

związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy </fragment><fragment wytluszczenie="tak" 

rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem 

X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="21" wysokosc="21" cel="Zalacznik8358E080-27B3-

40C9-BCCD-A6B01597FF13.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-

84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-

F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 
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</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">TAK</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="21" wysokosc="21" cel="Zalacznik4039F3DF-0AEE-

4A43-BC5B-8491E9C99BD5.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-

84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-

F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">NIE</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej">82.<fragment rozmiar-

czcionki="7">Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku 

informacji drogą elektroniczną (e-mail) związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy 

</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment 

wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">TAK</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="21" wysokosc="21" cel="Zalacznik2F6504D5-D42E-

4A6D-8382-E1EC72689469.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-

84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-

F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">NIE</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">83.<fragment rozmiar-czcionki="7">Data   wypełniania 

deklaracji </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">         (rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">84.<fragment rozmiar-czcionki="7">Czytelny podpis 

(pieczęć) składającego deklarację / osoby reprezentującej. </fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="11.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="7"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">L. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej 

deklaracji załączono)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="9.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="30.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<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 odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">85.<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba 

załączników DI-WW<tab /></fragment></akapit> 

<akapit /> 

<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"> 
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<akapit odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">86.<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba 

załączników DI-NM<tab /></fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="42.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">M. <tab />POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="245.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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 odstep-przed="12" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">N.          KLAUZULA INFORMACYJNA 

RODO</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Na podstawie art.  13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), - zwanego w dalszej 

części RODO, podaje się do wiadomości następujące informacje:</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">1.<fragment rozmiar-czcionki="7">Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="7">Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. 

Brzozowa 1, 09-520 Łąck,<nl />e-mail: biuro@gzklack.pl, fax 24 26 14 131.</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">2.<fragment rozmiar-czcionki="7">Z Inspektorem Ochrony Danych 

może się Pani/Pan skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora; telefonicznie 24 26 14<nbsp />131; 

<nl />e-mail: iod@gzklack.pl</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Podstawę prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">5.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe 

przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub 

stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie (m. in.: 

wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemem 

gospodarki odpadami, dostawcy systemu do identyfikacji pojemników i worków za pomocą kodów 

kreskowych).</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">6.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,<nl />a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">7.<fragment rozmiar-czcionki="7">W zakresie przewidzianym 

przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych,<nl />ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">8.<fragment rozmiar-czcionki="7">W sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">9.<fragment rozmiar-czcionki="7">Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest wymogiem ustawowy, niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie . 

</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">10.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania  decyzji w tym profilowania.</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="223.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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 odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">O.  ADNOTACJE ORGANU</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="331"> 
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<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

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

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

<kolumna-szerokosc>107.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>148.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="22" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="3" wyrownanie="do-lewej">81.<fragment rozmiar-czcionki="7">Oświadczam, że 

wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji tekstowych (SMS) 

związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy </fragment><fragment wytluszczenie="tak" 

rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem 

X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="12.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="21" wysokosc="21" cel="Zalacznik5A52B220-4D8B-

4602-80AE-6720AE91BDC6.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-

84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-

F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">TAK</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="21" wysokosc="21" cel="ZalacznikCBECA488-4A8F-

4190-84BA-D5A316004D77.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-78-

84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-F5-

F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">NIE</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="22.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej">82.<fragment rozmiar-

czcionki="7">Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku 

informacji drogą elektroniczną (e-mail) związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy 

</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment 

wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="13.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">TAK</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<link typ="zalacznik" mime="image/png" szerokosc="21" wysokosc="21" cel="Zalacznik189D7CE0-AEFF-

4298-BB5D-A9CA85BCAE79.png" hash="C3-DC-F4-7A-4C-F5-6B-77-D8-94-76-77-9E-B4-F8-A5-FD-00-

78-84-FF-B1-99-70-6A-5B-3A-E8-32-B9-31-7B-16-03-02-17-60-C7-86-E9-02-CD-A0-73-1D-64-7A-1E-38-

F5-F4-85-02-96-68-DE-DC-B3-F2-B3-64-EC-32-1F" /> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">NIE</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

<wiersz wysokosc="11.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">83.<fragment rozmiar-czcionki="7">Data   wypełniania 

deklaracji </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">         (rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="3" scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 

obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 

wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">84.<fragment rozmiar-czcionki="7">Czytelny podpis 

(pieczęć) składającego deklarację / osoby reprezentującej. </fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="12.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="3" scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 

obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 

wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11" /> 
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</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="348"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="365"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="15.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="369"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="15.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<akapit nr="3" wyrownanie="do-lewej" par="390"> 

<podzial-strony /> 

<fragment wytluszczenie="tak">DI-WW                                                                                                  <tab 

/></fragment> 

<fragment>Zał. nr 1 do deklaracji DO-M</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak"> 

<tab /> 

</fragment> 

</akapit> 

<akapit nr="5" wyrownanie="wysrodkowane" par="393"> 
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<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współużytkowników / 

współposiadaczy / <nl /> wspólników spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska nr="I" par="394"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="395"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="396"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</akapit> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 15493



</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="400"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="413"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="427"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="II" par="441"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="442"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="443"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</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="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="447"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="460"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="474"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="III" par="488"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="489"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="490"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="494"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>19.5</kolumna-szerokosc> 

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="507"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 15493



<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="521"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 15493



<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit nr="6" wyrownanie="do-lewej" par="535"> 

<podzial-strony /> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska nr="IV" par="539"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="540"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="541"> 
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<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="545"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="558"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="572"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 
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</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="V" par="586"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="587"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="588"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 
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<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="592"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="605"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="619"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 
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<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="VI" par="633"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="634"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 
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</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="635"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">36. Nazwisko </fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">37. Pierwsze imię</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">38. Drugie imię</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">39. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">40. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">41. Adres e-mail:</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">42. Telefon kontaktowy</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="639"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="652"> 
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<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="666"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 121 – Poz. 15493



<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">43.Kraj</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">44.Województwo</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">45.Powiat</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">46. Gmina</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">47. Ulica</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">48. Numer domu</fragment> 

</akapit> 
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</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">49.Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">50. Miejscowość</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">51. Kod pocztowy</fragment> 

</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">52. Poczta</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit nr="7" wyrownanie="do-lewej" par="683"> 

<podzial-strony /> 

<fragment wytluszczenie="tak">DI-NM                                                                                                 <tab 

/></fragment> 

<fragment>Zał. nr 2 do deklaracji DO-M</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak"> 

<tab /> 

</fragment> 

</akapit> 

<akapit nr="9" wyrownanie="wysrodkowane" par="686"> 
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<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne nieruchomości</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska nr="I" par="687"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="688"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">2.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">3.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">4.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="689"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 124 – Poz. 15493



<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">2.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">3.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">4.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 
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</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="II" par="699"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="700"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">11.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">14.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="701"> 
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<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">11.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">14.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="III" par="711"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="712"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">20.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="713"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">20.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 
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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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="IV" par="723"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="724"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">29.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 130 – Poz. 15493



<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="725"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">29.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="V" par="735"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="736"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">38.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="737"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">38.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 
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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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit nr="10" wyrownanie="do-lewej" par="747"> 
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<fragment wytluszczenie="tak"> 

<nl /> 

<nl /> 

</fragment> 

</akapit> 

<tresc-przypisow> 

<tresc-przypisu nr="1" typ="na-stronie" ref="2BBE809A-5C45-4084-9AD5-0A26E81A02BF">Złożenie 

deklaracji – w przypadku gdy deklaracja jest wypełniana po raz pierwszy.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="2" typ="na-stronie" ref="AA0616CB-3299-40C8-AF14-5EE357846BA0">Nowa 

deklaracja (zmieniająca) – 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. (np. zmiana ilości osób, liczby pojemników/worków, 

kompostowanie,).</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="3" typ="na-stronie" ref="01597D35-F743-4629-8765-DE429E2C6355">Korekta deklaracji 

– w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości, np. zmiana nazwiska, nadanie nazwy 

ulicy, nadanie numeru nieruchomości.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="4" typ="na-stronie" ref="FF51787C-EA2B-43B7-823D-2AE8B17EECB5">4 

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik DI-NM</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="5" typ="na-stronie" ref="1114D8F5-B98F-4F2B-876A-1BD9675D6DB7">Właściciel 

nieruchomości – rozumie się przez to także użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,     a także inne podmioty władające 

nieruchomością.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="6" typ="na-stronie" ref="4E631874-6B11-43A3-8D93-DF54A004B65B">Dotyczy 

nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="7" typ="na-stronie" ref="4E686120-A254-4333-90B9-D78187BCE044">W przypadku 

większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić druk DI-WW stanowiący załącznik do deklaracji.</tresc-

przypisu> 

<tresc-przypisu nr="8" typ="na-stronie" ref="B7E6AB82-A884-4BD6-937F-5FB1F5DF7411">Kwota 

zwolnienia została określona w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="9" typ="na-stronie" ref="2CD235A6-BCF9-4981-BEBD-6CD33EFE33EF">Stawka 

została określona w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="10" typ="na-stronie" ref="E6963AB4-C696-4906-A798-59298EB64FE8">Zwolnienie 

zostało określone w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
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oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="11" typ="na-stronie" ref="CA0949C6-C5FF-4E71-BB7A-

38897524A0B6">Pełnomocnictwo należy wypełnić na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów 

zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Podmioty, które mają 

ustanowionych reprezentantów widniejących w rejestrach publicznych, składają pełnomocnictwo wyłącznie 

w przypadku upoważnienia osoby innej, niż widniejąca w rejestrze.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="12" typ="na-stronie" ref="396E51FB-63A3-4F03-98C6-E67FCE83AC67">Minimalną 

pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określa Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck, zaś częstotliwość ich odbioru w zamian za pobraną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łąck ws. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.</tresc-

przypisu> 

<tresc-przypisu nr="13" typ="na-stronie" ref="8BC07FE0-5265-48B8-B2FE-7DDC91167413">Stawka 

określona w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="14" typ="na-stronie" ref="11492C2F-3799-44AA-811D-71DB77FB0F1F">W przypadku 

gdy dla danego rodzaju odpadów zastosowano worki/pojemniki o różnych pojemnościach, należy wpisać sumę 

iloczynów ilości worków/pojemników danej pojemności oraz odpowiedniej dla nich stawki.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="15" typ="na-stronie" ref="2BBE809A-5C45-4084-9AD5-0A26E81A02BF">Złożenie 

deklaracji – w przypadku gdy deklaracja jest wypełniana po raz pierwszy.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="16" typ="na-stronie" ref="AA0616CB-3299-40C8-AF14-5EE357846BA0">Nowa 

deklaracja (zmieniająca) – 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. (np. zmiana ilości osób, liczby pojemników/worków, 

kompostowanie,).</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="17" typ="na-stronie" ref="01597D35-F743-4629-8765-DE429E2C6355">Korekta 

deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości, np. zmiana nazwiska, 

nadanie nazwy ulicy, nadanie numeru nieruchomości.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="18" typ="na-stronie" ref="1114D8F5-B98F-4F2B-876A-1BD9675D6DB7">Właściciel 

nieruchomości – rozumie się przez to także użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,     a także inne podmioty władające 

nieruchomością.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="19" typ="na-stronie" ref="B7E6AB82-A884-4BD6-937F-5FB1F5DF7411">Kwota 

zwolnienia została określona w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 
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<tresc-przypisu nr="20" typ="na-stronie" ref="2CD235A6-BCF9-4981-BEBD-6CD33EFE33EF">Stawka 

została określona w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="21" typ="na-stronie" ref="E6963AB4-C696-4906-A798-59298EB64FE8">Zwolnienie 

zostało określone w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="22" typ="na-stronie" ref="CA0949C6-C5FF-4E71-BB7A-

38897524A0B6">Pełnomocnictwo należy wypełnić na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów 

zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Podmioty, które mają 

ustanowionych reprezentantów widniejących w rejestrach publicznych, składają pełnomocnictwo wyłącznie 

w przypadku upoważnienia osoby innej, niż widniejąca w rejestrze.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="23" typ="na-stronie" ref="396E51FB-63A3-4F03-98C6-E67FCE83AC67">Minimalną 

pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określa Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck, zaś częstotliwość ich odbioru w zamian za pobraną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łąck ws. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.</tresc-

przypisu> 

<tresc-przypisu nr="24" typ="na-stronie" ref="8BC07FE0-5265-48B8-B2FE-7DDC91167413">Stawka 

określona w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="25" typ="na-stronie" ref="11492C2F-3799-44AA-811D-71DB77FB0F1F">W przypadku 

gdy dla danego rodzaju odpadów zastosowano worki/pojemniki o różnych pojemnościach, należy wpisać sumę 

iloczynów ilości worków/pojemników danej pojemności oraz odpowiedniej dla nich stawki.</tresc-przypisu> 

</tresc-przypisow> 

</deklaracja> 
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Deklaracja DO-L: 

<deklaracja  id="9644427D-1C4F-4C9F-8CBC-0630803C0E7A" uchylony="nie" status="projekt" 

widoczny="tak"> 

<!--Legislator 2.3.0.0 6--> 

<metryka status-aktu="projekt" nazwa="deklaracja" numer="" opis-typu="Deklaracja" data="1-01-

01T00:00:00Z" widoczny="tak" organ-wydajacy="" organ-wydajacy-m=""> 

<organ-wydajacy glowny="tak" w-mianowniku=""></organ-wydajacy> 

<tytul>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI<nl />dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku</tytul> 

</metryka> 

<preambula nr="1" wyrownanie="do-lewej" par="29"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DO-L<tab />Wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami ułatwi prawidłowe 

wypełnienie deklaracji.</fragment> 

</preambula> 

<srodtytul par="30">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI<nl /><fragment wytluszczenie="tak">dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku</fragment></srodtytul> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="32"> 

<kolumny-podzial> 

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

<kolumna-szerokosc>24</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>41.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>2.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>40.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="79.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="6" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Podstawa prawna:</fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ) zwana dalej ustawą</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Składający:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (podmiot wskazany w dziale D), na której znajduje się domek letniskowy, lub  innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część 

roku, na terenie Gminy Łąck.</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Miejsce składania:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1; 09-520 

Łąck</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Termin składania deklaracji:</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">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, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="73.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">A. <tab />MIEJSCE SKŁADANIA 

DEKLARACJI</fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">3.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Organ, 

do którego składana jest deklaracja</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-

520 Łąck</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="111.95" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">B. <tab />OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">4.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Cel 

złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Złożenie deklaracji </fragment> 

<przypis nr="1">1)</przypis> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Data powstania obowiązku opłaty<nl />(rok – miesiąc – dzień)<nl 

/></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Nowa deklaracja </fragment> 

<przypis nr="2">2)</przypis> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (zmieniająca)</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Data zaistnienia zmiany <nl />(rok – miesiąc – dzień)<nl /></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Powód zmiany: dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">H</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Korekta deklaracji </fragment> 

<przypis nr="3">3)</przypis> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="102.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">C. <tab />DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

<przypis nr="4">4)</przypis> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">6.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">11.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="65.25" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">D. <tab />PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO 

ZŁOŻENIA DEKLARACJI</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">14.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Tytuł prawny składającego deklarację 

w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">) </fragment> 

<przypis nr="5">5)</przypis> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="7">Współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz nieruchomości 

</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="16.9" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E. <tab />DANE IDENTYFIKACYJNE 

WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="95.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E. 1. <tab />Dane osoby fizycznej - właściciela / 

współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika spółki 

cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Nazwisko</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">17.<fragment rozmiar-czcionki="6">. 

Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Data urodzenia 

(rok – miesiąc – dzień)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 
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</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

telefonu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

e-mail</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej" /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="213.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E. 2. <tab />Dane podmiotu władającego 

nieruchomością</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pełna nazwa / 

Nazwisko, Imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby 

upoważnione do reprezentowania </fragment><przypis nr="6">6)</przypis></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> Sposób reprezentacji:</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej" /> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

________________________________________________________________________________</fragment

> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="108.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E. 3. <tab />Adres do korespondencji – jeżeli inny niż 

adres nieruchomości w dziale C</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Kraj</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr telefonu do 

kontaktu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="141" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">F. <tab />DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI,</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ  </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DOMKI LETNISKOWE</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> LUB </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">INNYCH NIERUCHOMOŚCI </fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">WYKORZYSTYWANYCH NA CELE </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">36.</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba nieruchomości letniskowych</fragment> 

<przypis nr="7">7)</przypis> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">37.</akapit> 
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<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od jednej nieruchomości ustalona w Uchwale Rady Gminy Łąck</fragment> 

<przypis nr="8">8)</przypis> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">38.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Roczna wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> [ Liczba nieruchomości poz. 36 x ryczałtowa stawka opłaty poz. 37 ] 

</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="16.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G. </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">WSKAZANIE OKRESÓW KORZYSTANIA 

Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8"> (</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Styczeń</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Luty</fragment> 

</akapit> 
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</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Marzec</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Kwiecień</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Maj</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Czerwiec</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Lipiec</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Sierpień</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Wrzesień</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Październik</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Listopad</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">Grudzień</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="19.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<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" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 
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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="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="19.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">H. <tab />ADNOTACJE WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI  </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(powód zmiany deklaracji, podstawa wygaśnięcia obowiązku ponoszenia 

opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="6.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" 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 /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="449.25" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">I.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I. 1.  Dane współwłaściciela - współużytkownika / 

współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej </fragment> 

<przypis nr="9">9)</przypis> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Pierwsze imię</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

PESEL</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I. 2.   Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika /  współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">46.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">47.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">48.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I. 3.   Adres korespondencyjny współwłaściciela / 

współużytkownika /  współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="200.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">J. <tab />OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY 

SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="6" wyrownanie="wyjustowane">66.<fragment rozmiar-czcionki="8"> 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji 

tekstowych (SMS) związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy </fragment><fragment 

wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">67.<fragment rozmiar-czcionki="8">. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji 

drogą elektroniczną (e-mail) związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy 

</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment 

wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="do-lewej">68.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Data   wypełniania 

deklaracji </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="do-lewej">69.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Czytelny podpis 

(pieczęć) składającego deklarację / osoby reprezentującej. </fragment></akapit> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="18.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">K.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji załączono)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="10.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="34.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<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 odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">70.<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba 

załączników DI-WWL<tab /></fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 
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<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">71.<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba 

załączników DI-NL</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="48.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="6" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">L.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI</fragment></akapit> 

<akapit odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="261.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="12" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">M.          KLAUZULA INFORMACYJNA 

RODO</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Na podstawie art.  13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych <nl />w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie <nl />o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

ze zm.), - zwanego w dalszej części RODO, podaje się do wiadomości następujące informacje:</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">1.<fragment rozmiar-czcionki="7">Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. 

Brzozowa 1, 09-520 Łąck,<nl />e-mail: biuro@gzklack.pl, fax 24 26 14 131.</fragment> 
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</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">2.<fragment rozmiar-czcionki="7">Z Inspektorem Ochrony Danych 

może się Pani/Pan skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora; telefonicznie 24 26 14<nbsp />131; 

<nl />e-mail: iod@gzklack.pl</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Podstawę prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

<nl />o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">5.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe 

przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub 

stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie (m. in.: 

wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemem 

gospodarki odpadami, dostawcy systemu do identyfikacji pojemników i worków za pomocą kodów 

kreskowych).</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">6.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">7.<fragment rozmiar-czcionki="7">W zakresie przewidzianym 

przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania.</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">8.<fragment rozmiar-czcionki="7">W sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

<nl />(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">9.<fragment rozmiar-czcionki="7">Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest wymogiem ustawowy, niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie . 

</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane">10.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania  decyzji w tym profilowania</fragment><fragment 

rozmiar-czcionki="9">.</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="367.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="14" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="12" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">N .  ADNOTACJE ORGANU</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 156 – Poz. 15493



<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="43"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>506.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="4.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">3.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Organ, 

do którego składana jest deklaracja</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="34.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-

520 Łąck</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="47"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>507</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="14.6" 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="11"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">4.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Cel 

złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">Złożenie deklaracji </fragment> 

<przypis nr="10">10)</przypis> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Data powstania obowiązku opłaty<nl />(rok – miesiąc – dzień)<nl 

/></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Nowa deklaracja </fragment> 

<przypis nr="11">11)</przypis> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (zmieniająca)</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Data zaistnienia zmiany <nl />(rok – miesiąc – dzień)<nl /></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

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

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Powód zmiany: dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">H</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Korekta deklaracji </fragment> 

<przypis nr="12">12)</przypis> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="51"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>6.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="14.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="65"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>6.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="14.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="82"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="24.85" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">6.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="24.85" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">11.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="24.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="93"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>27</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>203.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>27.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>248.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="13.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="11"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">14.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Tytuł prawny składającego deklarację 

w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="8">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="8"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">) </fragment> 

<przypis nr="13">13)</przypis> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz nieruchomości 

</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="7">(należy wypełnić dział </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="103"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>186.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>166.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="24.85" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Nazwisko</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Pierwsze imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">17.<fragment rozmiar-czcionki="6">. 

Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="24.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Data urodzenia 

(rok – miesiąc – dzień)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 
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</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

telefonu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

e-mail</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="106"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>186.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="10.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Data urodzenia 

(rok – miesiąc – dzień)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="18.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="107"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="11.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="123"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>285</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>219.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pełna nazwa / 

Nazwisko, Imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="23.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="3.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-

dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="40.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="101.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby 

upoważnione do reprezentowania </fragment><przypis nr="14">14)</przypis></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> Sposób reprezentacji:</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej" /> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

________________________________________________________________________________</fragment

> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="126"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

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

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="18.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="142"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>496.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="145"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>496.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="3.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-

czcionki="6">______________________________________________________________________________

__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 
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<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="152"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>147</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>7.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>69</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>111.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>11.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>37.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>63</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>62.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>0.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="27.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Województwo</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="27.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="27.6" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr telefonu do 

kontaktu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="165"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>23.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>340.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>142.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="34.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">36.</akapit> 
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</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba nieruchomości letniskowych</fragment> 

<przypis nr="15">15)</przypis> 

</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="7" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="34.9" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">37.</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od jednej nieruchomości ustalona w Uchwale Rady Gminy Łąck</fragment> 

<przypis nr="16">16)</przypis> 

</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="7" /> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="31.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej">38.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Roczna wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> [ Liczba nieruchomości poz. 36 x ryczałtowa stawka opłaty poz. 37 ] 

</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 
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<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="211"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>215.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>41.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="33.1" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Pierwsze imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="33.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

PESEL</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="33.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres 

e-mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="215"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="14.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="228"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="14.8" wysokosc-typ="exact"> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="244"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>83.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="33.1" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">46.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">47.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">48.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="33.1" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="33.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="259"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>150.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>100.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>86.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="33.1" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="33.1" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 
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<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="33.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="273"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>128.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>66.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>62.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>129</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="19.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="6" wyrownanie="wyjustowane">66.<fragment rozmiar-czcionki="8"> 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji 

tekstowych (SMS) związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy </fragment><fragment 
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wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-

czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="33.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="11" /> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="11" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="19.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej">67.<fragment rozmiar-czcionki="8">. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji 

drogą elektroniczną (e-mail) związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy 

</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment 

wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="30.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-

czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="11.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="do-lewej">68.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Data   wypełniania 

deklaracji </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="3" scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 

obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" 

rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="do-lewej">69.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Czytelny podpis 

(pieczęć) składającego deklarację / osoby reprezentującej. </fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="17.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 

obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-

czcionki="8"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka scal-poziomo="3" scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 

obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" 

rozmiar-czcionki="11" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="288"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="15.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8"> 
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<akapit wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">-</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="305"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="15.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="309"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="15.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<akapit nr="3" wyrownanie="do-lewej" par="343"> 

<fragment wytluszczenie="tak"> 

<podzial-strony /> 

</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak">DI-WWL                                                                                                  <tab 

/></fragment> 

<fragment>Zał. nr 1 do deklaracji DO-L</fragment> 
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<fragment wytluszczenie="tak"> 

<tab /> 

</fragment> 

</akapit> 

<akapit nr="5" wyrownanie="wysrodkowane" par="346"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współużytkowników / 

współposiadaczy / <nl /> wspólników spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska nr="I" par="347"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="348"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="349"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="353"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="366"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="380"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="II" par="394"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="395"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 193 – Poz. 15493



<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="396"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="400"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="413"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="427"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="III" par="441"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="442"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="443"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko 

</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="447"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="460"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="474"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="IV" par="490"> 
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<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="491"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6">Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="492"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 
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<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 208 – Poz. 15493



<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6">Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="496"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="509"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="523"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="V" par="537"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="538"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 
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<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">. NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="539"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">. NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="543"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="556"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="570"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 
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</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="VI" par="584"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="585"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="195.6" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 

współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 

współużytkownika / współposiadacza /  wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="586"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko 

</fragment></akapit> 
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</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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze 

imię</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie 

imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby 

prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-

mail:</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">55.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Telefon 

kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="590"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>18.75</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="nie" par="603"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

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

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka obramowanie-gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="617"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>152.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>25.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>102</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">56.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Kraj</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">57.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">58.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Gmina</fragment></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="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">60.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">62.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer 

lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit nr="6" wyrownanie="do-lewej" par="634"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DI-NL                                                                                                  <tab 

/></fragment> 

<fragment>Zał. nr 2 do deklaracji DO-L</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak"> 

<tab /> 

</fragment> 

</akapit> 
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<akapit nr="7" wyrownanie="wysrodkowane" par="636"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne nieruchomości</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska nr="I" par="637"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="638"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">70.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">71.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">72.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">73.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">76.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">77.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">78.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="639"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 
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</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">70.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">71.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">72.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">73.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">76.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">77.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">78.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="II" par="649"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="650"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">80.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">81.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">82.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="651"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">80.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">81.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">82.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="III" par="661"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="662"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">89.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">90.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">92.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">93.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">94.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">95.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="663"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">89.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">90.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">92.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-

lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">93.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">94.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">95.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg 

ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="IV" par="673"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="674"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">98.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">99.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">103.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">104.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">105.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek 

wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="675"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">98.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">99.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">103.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">104.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">105.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek 

wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska nr="V" par="685"> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="686"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="105.55" 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="8"> 
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<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">106.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">107.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">108.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">109.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">110.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">111.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">112.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">113.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">114.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek 

wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="687"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>93</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>85.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>120.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">106.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Powiat</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">107.<fragment rozmiar-

czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 
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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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">108.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" 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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">109.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

domu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">110.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr 

lokalu</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">111.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod 

pocztowy</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">112.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">113.<fragment rozmiar-czcionki="6"> 

Miejscowość</fragment></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="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej">114.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek 

wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit nr="8" wyrownanie="do-lewej" par="697"> 
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<fragment wytluszczenie="tak"> 

<nl /> 

<nl /> 

</fragment> 

</akapit> 

<tresc-przypisow> 

<tresc-przypisu nr="1" typ="na-stronie" ref="7A099572-7941-4CF7-AE00-9812061015F7">Złożenie 

deklaracji – w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

wypełniana po raz pierwszy.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="2" typ="na-stronie" ref="032D4A35-417D-4DD0-9354-6457FBE72569">Nowa deklaracja 

(zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, np.    liczby nieruchomości 

letniskowych.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="3" typ="na-stronie" ref="F87F1F31-D739-4F8D-9B5C-D4AEE0E622DC">Korekta 

deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości niemających wpływu na 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, np. zmiana nazwiska, nadanie nazwy ulicy, nadanie numeru 

nieruchomości.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="4" typ="na-stronie" ref="F98089B6-59C3-4F91-B340-27E3538FE210">W przypadku 

posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik DI-NL.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="5" typ="na-stronie" ref="891357E8-0DFC-4110-9BFA-23C250322753">Właściciel 

nieruchomości – rozumie się przez to także, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,     a także inne podmioty władające 

nieruchomością</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="6" typ="na-stronie" ref="0A8AAD36-DEA1-4070-8C86-

189A7C5319E6">Pełnomocnictwo należy wypełnić na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów 

zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="7" typ="na-stronie" ref="0013CFF4-7D09-48B1-968E-636FAD107B5C">Należy wpisać 

liczbę działek co do których posiada się tytuł oznaczony w części C.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="8" typ="na-stronie" ref="9BC90BF3-4736-4C9F-A483-5BC86878D49C">Ryczałtowa 

stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="9" typ="na-stronie" ref="F6E397E1-B9D8-443B-B50A-D19ED55711C7">W przypadku 

większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić druk DI-WW stanowiący załącznik do deklaracji.</tresc-

przypisu> 

<tresc-przypisu nr="10" typ="na-stronie" ref="7A099572-7941-4CF7-AE00-9812061015F7">Złożenie 

deklaracji – w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

wypełniana po raz pierwszy.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="11" typ="na-stronie" ref="032D4A35-417D-4DD0-9354-6457FBE72569">Nowa 

deklaracja (zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, np.    liczby nieruchomości 

letniskowych.</tresc-przypisu> 
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<tresc-przypisu nr="12" typ="na-stronie" ref="F87F1F31-D739-4F8D-9B5C-D4AEE0E622DC">Korekta 

deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości niemających wpływu na 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, np. zmiana nazwiska, nadanie nazwy ulicy, nadanie numeru 

nieruchomości.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="13" typ="na-stronie" ref="891357E8-0DFC-4110-9BFA-23C250322753">Właściciel 

nieruchomości – rozumie się przez to także, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,     a także inne podmioty władające 

nieruchomością</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="14" typ="na-stronie" ref="0A8AAD36-DEA1-4070-8C86-

189A7C5319E6">Pełnomocnictwo należy wypełnić na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów 

w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów 

zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="15" typ="na-stronie" ref="0013CFF4-7D09-48B1-968E-636FAD107B5C">Należy wpisać 

liczbę działek co do których posiada się tytuł oznaczony w części C.</tresc-przypisu> 

<tresc-przypisu nr="16" typ="na-stronie" ref="9BC90BF3-4736-4C9F-A483-5BC86878D49C">Ryczałtowa 

stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy Łąck w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.</tresc-przypisu> 

</tresc-przypisow> 

</deklaracja> 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Łąck 

 

 

Lech Drohomirecki 
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