
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/262/2022 
RADY GMINY ŁĄCK 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Łąck 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 w związku z art. 6m ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada 
Gminy Łąck uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych 
w granicach administracyjnych Gminy Łąck, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu 
w budynku wielolokalowym lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów 
komunalnych. 

2. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

§ 3. W przypadku wypełnienia deklaracji przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej, 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, należy dołączyć do deklaracji dokument 
potwierdzający podstawę umocowania do działania w imieniu tej osoby. 

§ 4. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminach 
określonych w §2, w jednej z następujących form: 

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

2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, 
ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck; 
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3) drogą elektroniczną, przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub pliku graficznego na adres e-mail: 
odpady@gzklack.pl – w takim przypadku plik deklaracji musi być opatrzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego; 

4) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres skrytki: 
/GZKLack/SkrytkaESP – w takim przypadku plik deklaracji musi być podpisany bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym. 

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 5. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o których mowa w § 1 określony jest w formacie danych 
XML. 

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 1 w formacie XML 
określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 2 w formacie XML 
określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 1 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck. 

§ 7. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. 
poz. 15493). 

§ 8. 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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POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO  
LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM. 

zał. nr 1 do Uchwały Nr XXVI/262/2022 Rady Gminy Łąck  

z dnia 22 marca 2022 r. 

1. PESEL – tylko osoby fizyczne (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) 

           
 

 

2. REGON – pozostałe podmioty (dot. również przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi / spółek cywilnych) 

         
 

 

DO-M Wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami ułatwi prawidłowe wypełnienie deklaracji. 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dla nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy; na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; które w części stanowią 
nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) zwana dalej 

„ustawą”. 

 

Składający: właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy (podmiot wskazany w dziale D), na której zamieszkują mieszkańcy/ na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonej na terenie Gminy Łąck. 

Miejsce składania: Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. 

 

Termin składania 

deklaracji: 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych. 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. 
 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

3. Organ, do którego składana jest deklaracja 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck  
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 

Pierwsza deklaracja 1 

Data powstania obowiązku opłaty 

(rok – miesiąc – dzień) 

    -   -   

Pole informacyjne: Dział H 

 Nowa deklaracja 2 (zmieniająca wysokość opłaty) 

Data zaistnienia zmiany  

(rok – miesiąc – dzień) 

    -   -   

Powód zmiany: Dział H 

 
 

Korekta deklaracji 3 (tylko w przypadku zmian 

niewpływających na wysokość opłaty  

np. zmiana danych osobowych, teleadresowych) 

 

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I / LUB POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 4 

5. Powiat 6. Gmina 7. Ulica 

8. Nr domu 9. Nr lokalu 10. Kod pocztowy 11. Poczta 

12. Miejscowość 13. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

C. 1.        RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, O KTÓREJ MOWA W DZIALE C (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

14. Rodzaj nieruchomości 

Nieruchomość zamieszkała,  
na której zamieszkują mieszkańcy 

      (należy wypełnić dział: G) 

D.           PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

15. Tytuł prawny składającego deklarację w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 

Właściciel, użytkownik lub posiadacz 
nieruchomości 5 
(należy wypełnić dział: E) 

 

 
Współwłasność ustawowa małżeńska6 
(należy wypełnić dział: E oraz F) 

 

 

Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  
nieruchomości  
(należy wypełnić dział: E oraz F) 

 

                                                      
1 Pierwsza deklaracja – w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełniana po raz pierwszy. 
2 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, sprzedaż nieruchomości). 
3 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. 
4 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 deklaracji („DO-M-NM”). 
5 Właściciel nieruchomości – zgodnie z ustawą rozumie się przez to także użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu,  

   a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Nieruchomość niezamieszkała, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 

(należy wypełnić dział: I) 
 

 

Nieruchomość mieszana, 
która w części stanowi nieruchomość 

zamieszkałą i w części nieruchomość 

niezamieszkałą 

(należy wypełnić dział: G i I) 
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E. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

E. 1.      Dane osoby fizycznej – właściciela / współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika spółki cywilnej 

16. Nazwisko 17. Pierwsze imię 18. Drugie imię 

19. Data urodzenia (rok – miesiąc – dzień) 

    -   -   

 

 

20. Numer telefonu 21. Adres e-mail 

 

E. 2.      Adres korespondencyjny właściciela / współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika spółki cywilnej  
              – wypełnić, jeżeli jest inny niż wskazany w dziale C 

22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

 
E.3. Dane identyfikujące wspólnotę/spółdzielnię mieszkaniową7  

32. Pełna nazwa/pieczątka 

 

33.  NIP 

          

 

34.  Adres siedziby 

35.  Osoby upoważnione do reprezentowania  

 

________________________________________________________________________________ 

36. Sposób reprezentacji: 

 

 

   ________________________________________________________________________________ 

37. Numer telefonu 

 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 

F.         DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

F. 1.       Dane właściciela / współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 8 

38.  Nazwisko  39.  Pierwsze imię 40. Drugie imię 

41. PESEL 

           

 

42. NIP 

          

 

43.  Adres e-mail: 44.  Telefon kontaktowy 

F. 2.       Adres zamieszkania właściciela / współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej – wypełnić, jeżeli jest inny niż wskazany  
               w dziale C 

45. Kraj 46. Województwo 47. Powiat 

 

48. Gmina 49. Ulica 50. Numer domu 51. Numer lokalu 

52. Miejscowość 

 

53. Kod pocztowy 54. Poczta 

 

G.        DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 G.1     OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH 
            ODPADY KOMUNALNE (dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

55. Należy zaznaczyć, jeżeli, na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi znajduje się przydomowy 

kompostownik, a powstałe na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne są w nim kompostowane (kwadrat należy 

                                                                                                                                                                                    
6  Zaznaczyć, jeżeli małżonkowie władają nieruchomością objętą współwłasnością ustawową małżeńską. Jeżeli władający małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości w częściach 

ułamkowych, 
należy zaznaczyć kwadrat „Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz nieruchomości”. W obu przypadkach należy wypełnić dział E oraz F.  
7 Dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. 
8 W przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji „DO-M-WWL”. 
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zaznaczyć znakiem X). Zaznaczenie pola wpłynie na zastosowanie częściowego zwolnienia z opłaty. 

   Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne9. 

G.2    OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

56. Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Łąck10 
 

 

57. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość11   

58. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(iloczyn stawki opłaty z poz. 56 i liczby osób z poz. 57) 
 

 

G.3    DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
         (należy wypełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia oświadczenia w poz. 55) 

59. Wysokość zwolnienia określona zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łąck12  

      (iloczyn liczby osób z poz. 57 i wysokości zwolnienia określonego w Uchwale Rady Gminy) 
 

60. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia,  

      o którym mowa w poz. 59 (od poz. 58 należy odjąć wartość z poz. 59) 
 

H.          ADNOTACJE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (powód zmiany deklaracji, podstawa wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia) 

 

 

I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

I. 1.    Dane podmiotu władającego nieruchomością 

61. Pełna nazwa/pieczątka 

 

62.  NIP 

          

 

63.  Adres siedziby 

64.  Osoby upoważnione do reprezentowania 13 

 

________________________________________________________________________________ 

65. Sposób reprezentacji: 

 

________________________________________________________________________________ 
 

  

 
 

I.2    Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości lub części nieruchomości,   
        na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

                                                      
9 W przypadku złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika, kompostowaniu w nim bioodpadów i korzystania ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
bioodpady nie będą 
  odbierane. 
10 Stawka opłaty 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 od domku letniskowego na nieruchomości albo od 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. 
11 Należy wskazać faktyczną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w dziale C oraz w załączniku nr 2 deklaracji „DO-M-NM”.  
12Wysokość zwolnienia określa Uchwała 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 od domku letniskowego na nieruchomości albo od 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. 
13 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.  
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66.  Pojemność 
pojemnika /  
worka [litry] 

67. Łączna liczba pojemników / worków o określonej pojemności przekazywanych  

do odbioru w danym miesiącu z uwzględnieniem frakcji wytwarzanych odpadów 

komunalnych14 

 
68. Stawka opłaty  

za pojemnik / worek  
o określonej 
pojemności15 

 
69. Miesięczna wysokość 

opłaty za pojemnik / 
worek o określonej 

pojemności16 
pozostałości  
z sortowania 

metale, tworzywa 
sztuczne  

i opakowania 
wielomateriałowe 

szkło papier 
bioodpady, stanowiące 

odpady komunalne 

worek 60         

worek 120        

pojemnik 120        

pojemnik 240        

pojemnik 1100        

70. Miesięczna wysokość opłaty [zł]17 
 

 
 
 
 
 

J.    DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ I W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ 

71. Suma miesięcznej wysokości opłaty [zł]  
       (dział G: poz. 58 lub poz. 60 + dział I2 poz. 70)  

  
 

K.    OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

72. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji tekstowych (SMS) związanych z realizacją obowiązków 

wynikających z ustawy (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat)18 

  
TAK 

    
NIE 

73.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji drogą elektroniczną (e-mail) związanych z realizacją 

obowiązków wynikających z ustawy (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat)18 

 
TAK 

    
NIE 

74. Data wypełniania deklaracji  

       (rok–miesiąc–dzień) 
 

75. Czytelny podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej / pieczątka 

 

 

 
    -   -   

 

 
 

L.    POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.). 

                                                      
14 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 do Uchwały Rady Gminy Łąck ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów 
    komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Łąck. 
15 Stawka opłaty 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 od domku letniskowego na nieruchomości albo od 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. 
16 Iloczyn sumy liczby zadeklarowanych pojemników / worków o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik / worek o określonej pojemności wskazanej w poz. 68. 
17 Suma wszystkich opłat wymienionych w wierszach z poz. 69. 
18 Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. 
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K. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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, z późn. zm.) – zwanego w dalszej treści „RODO”, podaje się do wiadomości 

następujące informacje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Zakładu 
Komunalnego z siedzibą w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 
09-520 Łąck, e-mail: biuro@gzklack.pl.   

2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować listownie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@gzklack.pl.  

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i e) RODO w związku z ustawą  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku; 

b. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

c. do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu 
określonym w treści zgody. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu. 
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wydania przez Wójta Gminy Łąck decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych na podstawie zawartych 
umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,  
w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonego na Gminę Łąck obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, podmioty świadczące na rzecz 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku usługi pocztowe, informatyczne, a także organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator jest 
zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania  
oraz ograniczenia przetwarzania.  

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

N.  ADNOTACJE ORGANU 
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DO-M-WWL                                                                                                   -M

 

 
  

I.

  

1.  Nazwisko  2.   3.  

4. PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

5.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

6. Adres e-mail: 7.  Telefon kontaktowy 

 

8. Kraj 9.  10. Powiat 
 

11. Gmina 12.  Ulica 13. Numer domu 14. Numer lokalu 

15.   
 

16.  Kod pocztowy 17.  Poczta 

 

 
II. 

  

18.  Nazwisko  19.   20.   

21.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

22.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

23.  Adres e-mail: 24.  Telefon kontaktowy 

  

25. Kraj 26.  27. Powiat 
 

28.  Gmina 29.  Ulica 30.  Numer domu 31. Numer lokalu 

32.   
 

33.  Kod pocztowy 34.  Poczta 

 

III.

  

35. Nazwisko  36.   37.   

38.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

39.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

40.  Adres e-mail: 41.  Telefon kontaktowy 

  

42. Kraj 43.  44. Powiat 
 

45.  Gmina 46.  Ulica 47.  Numer domu 48. Numer lokalu 

49.   
 

50.  Kod pocztowy 51.  Poczta 
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IV. 

1.       Dane  

52.  Nazwisko  53.   54.   

55.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

56. NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

57.  Adres e-mail: 58. Telefon kontaktowy 

2.        

59. Kraj 60.  61. Powiat 
 

62.  Gmina 63.  Ulica 64.  Numer domu 65. Numer lokalu 

66.   
 

67.  Kod pocztowy 68.  Poczta 

 

 

V.

 

69.  Nazwisko  70.   71.   

72.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

73. . NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

74.  Adres e-mail: 75.  Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania  

76. Kraj 77.  78. Powiat 
 

79.  Gmina 80.  Ulica 81.  Numer domu 82. Numer lokalu 

83.   
 

84.  Kod pocztowy 85.  Poczta 

 

VI. 

 

86.  Nazwisko  87.   88.   

89.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

90.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

91.  Adres e-mail: 92. . Telefon kontaktowy 

 

93. Kraj 94.  95. Powiat 
 

96.  Gmina 97.  Ulica 98.  Numer domu 99. Numer lokalu 

100.   
 

101.  Kod pocztowy 102.  Poczta 
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DO-M-NM                                                                                                   zał. nr 2 do deklaracji DO-M 
 

Dane identyfikacyjne nieruchomości 

I. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

1. Powiat 2.Gmina 3. Ulica 

4. Nr domu 5. Nr lokalu 6. Kod pocztowy 7. Poczta 

8. Miejscowość 9. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

II. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

10. Powiat 11.Gmina 12. Ulica 

13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

17. Miejscowość 18. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

III. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

19. Powiat 20.Gmina 21. Ulica 

22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

26. Miejscowość 27. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

IV. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

28. Powiat 29.Gmina 30. Ulica 

31. Nr domu 32. Nr lokalu 33. Kod pocztowy 34. Poczta 

35. Miejscowość 36. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

V. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

37. Powiat 38.Gmina 39. Ulica 

40. Nr domu 41. Nr lokalu 42. Kod pocztowy 43. Poczta 

44. Miejscowość 45. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 
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POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 
DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM. 

zał. nr 2 do Uchwały Nr XXVI/262/2022 Rady Gminy Łąck  
z dnia 22 marca 2022 r. 

1.PESEL – tylko osoby fizyczne (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) 

           
 

 

2.REGON – pozostałe podmioty (dot. również przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi / spółek cywilnych) 

         

 

 

DO-L Wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami ułatwi prawidłowe wypełnienie deklaracji. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) zwana dalej „ustawą”. 

Składający: właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy (podmiot wskazany w dziale D), na której znajduje się domek letniskowy,  
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Łąck. 

Miejsce składania: Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. 

Termin składania 
deklaracji: 

W terminie 14 dni od dnia wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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. 
 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Organ, do którego składana jest deklaracja 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 

 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 

Pierwsza deklaracja 1 

/Rok powstania obowiązku opłaty/ 
 

    

Pole informacyjne: Dział H 

 
Nowa deklaracja 2 (zmieniająca wysokość opłaty) 
/Rok zaistnienia zmiany/  
 

    

Powód zmiany: Dział H 

 
Korekta deklaracji 3 (tylko w przypadku zmian 
niewpływających na wysokość opłaty np. 
zmiana danych osobowych, teleadresowych) 

 
 

 
 

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 4 

5. Powiat 6.Gmina 7. Ulica 

8. Nr domu 9. Nr lokalu 10. Kod pocztowy 11. Poczta 

12. Miejscowość 13. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

D.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

14. Tytuł prawny składającego deklarację w stosunku do nieruchomości (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat) 

 
Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości  
(należy wypełnić dział E) 5 

 

 Współwłasność ustawowa małżeńska6 
(należy wypełnić dział E oraz I) 

 

 

 
Współwłaściciel, współużytkownik  
lub współposiadacz nieruchomości  
(należy wypełnić dział E oraz I) 
 

 

E.  DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

E. 1.  Dane osoby fizycznej - właściciela / współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika 
               spółki cywilnej 

15. Nazwisko 16. Pierwsze imię 17. Drugie imię 

18. Data urodzenia (rok – miesiąc – dzień) 

    -   -   

 

 

19. Numer telefonu 20. Adres e-mail 

  

                                                      
1 Pierwsza deklaracja – w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełniana po raz pierwszy. 
2  Nowa deklaracja (zmieniająca) – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości,  
   np. zmiana liczby domków letniskowych, sprzedaż nieruchomości.  
3 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. 
4 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 deklaracji („DO-L-NL”).  
5 Właściciel nieruchomości – zgodnie z ustawą rozumie się przez to także, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  
  a także inne podmioty władające nieruchomością. 
6 Zaznaczyć, jeżeli małżonkowie władają nieruchomością objętą współwłasnością ustawową małżeńską. Jeżeli władający małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, 
  należy zaznaczyć kwadrat „Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz nieruchomości”. W obu przypadkach należy wypełnić dział E oraz I.  
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E. 2.  Dane podmiotu władającego nieruchomością 

21. Pełna nazwa / Nazwisko, Imię / Pieczątka 22. NIP 

          

 

 

23. Adres  

24. Osoby upoważnione do reprezentowania 7 

 

________________________________________________________________________________ 

 Sposób reprezentacji: 

 

________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu 

  

 ________________________________________________________________________________ 

 
 

E. 3.  Adres do korespondencji – wypełnić, jeżeli jest inny niż wskazany w dziale C 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta 35. Nr telefonu do kontaktu 

 

F.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ  
NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE  

36. Liczba domków letniskowych na nieruchomości8 

 

37. 

Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

(dotyczy nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, na których nie znajdują się domki 

letniskowe)9 

 

38. 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok bez względu na 

długość okresu korzystania z nieruchomości10  

 

39. 
 Roczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 [(poz. 36 + poz. 37) x ryczałtowa stawka opłaty z poz. 38] 

 

 

G.           WSKAZANIE OKRESÓW KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat/-y) 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

            

H.  ADNOTACJE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (powód zmiany deklaracji, podstawa wygaśnięcia obowiązku ponoszenia opłaty lub inne 
informacje i wyjaśnienia) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 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. 
8  Należy wpisać faktyczną liczbę domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości/-ach wskazanej/-ych w Dziale C oraz w załączniku nr 2 do deklaracji „DO-L-NL”. Jeżeli na 
   nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie ma domków letniskowych należy wpisać liczbę 0. 
9  Należy wpisać faktyczną liczbę nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wskazanych w Dziale C oraz w załączniku nr 2 do deklaracji „DO-L-NL”, z wyłączeniem nieruchomości 
  rekreacyjno-wypoczynkowych, na których znajdują się domki letniskowe. Jeżeli na nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej znajduje się domek letniskowy należy wpisać liczbę 0.  
10 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 od domku letniskowego na nieruchomości albo od 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. 
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I. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

I. 1.  Dane właściciela / współwłaściciela - współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 11 

40. Nazwisko  41. Pierwsze imię 42. Drugie imię 

43. PESEL 

           

 

44. NIP 

          

 

45. Adres e-mail: 46. Telefon kontaktowy 

  

I. 2.   Adres zamieszkania właściciela / współwłaściciela - współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej 

 

47.Kraj 48.Województwo 49. Powiat 

 

50. Gmina 51. Ulica 52. Numer domu 53.Numer lokalu 

54. Miejscowość 

 

55. Kod pocztowy 56. Poczta 

 

I. 3.   Adres korespondencyjny właściciela / współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej - wypełnić, jeżeli 

         jest inny niż wskazany w dziale I.2. 

 

57.Kraj 58.Województwo 59. Powiat 

 

60.Gmina 61. Ulica 62. Numer domu 63.Numer lokalu 

64. Miejscowość 

 

65. Kod pocztowy 66. Poczta 

 

J.  OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

67. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji tekstowych (SMS) związanych z 
realizacją obowiązków wynikających z ustawy (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat)12 

 TAK  NIE 

68. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku informacji drogą elektroniczną (e-mail) 
związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy (zaznaczyć znakiem X jeden właściwy kwadrat)12 

 
TAK 

 
NIE 

69. Data   wypełniania deklaracji  
(rok–miesiąc–dzień) 
 

70. Czytelny podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej / pieczątka 
 

    -   -   

 

 

K. POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.). 

                                                      
11 W przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji „DO-L-WWL”. 
12 Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. 
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L. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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, z późn. zm.) – zwanego w dalszej treści „RODO”, podaje się do wiadomości 
następujące informacje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Zakładu 
Komunalnego z siedzibą w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 
09-520 Łąck, e-mail: biuro@gzklack.pl.   

2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować listownie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@gzklack.pl.  

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i e) RODO w związku z ustawą  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku; 

b. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

c. do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu 
określonym w treści zgody. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu. 
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wydania przez Wójta Gminy Łąck decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych na podstawie zawartych 
umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,  
w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonego na Gminę Łąck obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, podmioty świadczące na rzecz 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku usługi pocztowe, informatyczne, a także organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator jest 
zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania  
oraz ograniczenia przetwarzania.  

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

M.  ADNOTACJE ORGANU 
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DO-L-WWL                                                                                                   -L

 

 
  

I.

  

1.  Nazwisko  2.   3.  

4. PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

5.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

6. Adres e-mail: 7.  Telefon kontaktowy 

 

8. Kraj 9.  10. Powiat 
 

11. Gmina 12.  Ulica 13. Numer domu 14. Numer lokalu 

15.   
 

16.  Kod pocztowy 17.  Poczta 

 

 
II. 

  

18.  Nazwisko  19.   20.   

21.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

22.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

23.  Adres e-mail: 24.  Telefon kontaktowy 

  

25. Kraj 26.  27. Powiat 
 

28.  Gmina 29.  Ulica 30.  Numer domu 31. Numer lokalu 

32.   
 

33.  Kod pocztowy 34.  Poczta 

 

III.

  

35. Nazwisko  36.   37.   

38.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

39.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

40.  Adres e-mail: 41.  Telefon kontaktowy 

  

42. Kraj 43.  44. Powiat 
 

45.  Gmina 46.  Ulica 47.  Numer domu 48. Numer lokalu 

49.   
 

50.  Kod pocztowy 51.  Poczta 
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IV. 

1.       Dane  

52.  Nazwisko  53.   54.   

55.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

56. NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

57.  Adres e-mail: 58. Telefon kontaktowy 

2.        

59. Kraj 60.  61. Powiat 
 

62.  Gmina 63.  Ulica 64.  Numer domu 65. Numer lokalu 

66.   
 

67.  Kod pocztowy 68.  Poczta 

 

 

V.

 

69.  Nazwisko  70.   71.   

72.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

73. . NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

74.  Adres e-mail: 75.  Telefon kontaktowy 

2.       Adres zamieszkania  

76. Kraj 77.  78. Powiat 
 

79.  Gmina 80.  Ulica 81.  Numer domu 82. Numer lokalu 

83.   
 

84.  Kod pocztowy 85.  Poczta 

 

 

VI. 

 

86.  Nazwisko  87.   88.   

89.  PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
          

 

90.  NIP (dotyczy osoby prawnej) 
          

 

91.  Adres e-mail: 92. . Telefon kontaktowy 

 

93. Kraj 94.  95. Powiat 
 

96.  Gmina 97.  Ulica 98.  Numer domu 99. Numer lokalu 

100.   
 

101.  Kod pocztowy 102.  Poczta 
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DO-L-NL                                                                                                   zał. nr 2 do deklaracji DO-L 
 

Dane identyfikacyjne nieruchomości 

I. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

1. Powiat 2.Gmina 3. Ulica 

4. Nr domu 5. Nr lokalu 6. Kod pocztowy 7. Poczta 

8. Miejscowość 9. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

II. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

10. Powiat 11.Gmina 12. Ulica 

13. Nr domu 14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

17. Miejscowość 18. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

III. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

19. Powiat 20.Gmina 21. Ulica 

22. Nr domu 23. Nr lokalu 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

26. Miejscowość 27. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

IV. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

28. Powiat 29.Gmina 30. Ulica 

31. Nr domu 32. Nr lokalu 33. Kod pocztowy 34. Poczta 

35. Miejscowość 36. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 

 

V. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

37. Powiat 38.Gmina 39. Ulica 

40. Nr domu 41. Nr lokalu 42. Kod pocztowy 43. Poczta 

44. Miejscowość 45. Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości w rejestrze gruntów 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/262/2022 

Rady Gminy Łąck 

z dnia 22 marca 2022 r. 

załącznik nr 3 

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

<dokument  id="58221E35-3993-4289-AAB7-41A8AD17126F" uchylony="nie" status="projekt" 
widoczny="tak"> 

<!--Legislator 2.3.901.191 15f--> 

<metryka id="B8545427-9404-4EF4-A9CE-63AE2CD0FA1B" status-aktu="projekt" nazwa="dokument" 
numer="" opis-typu="Dokument" data="1-01-01T00:00:00" widoczny="nie" organ-wydajacy="Rady Gminy 
Łąck " organ-wydajacy-m="Rada Gminy Łąck "> 

<organ-wydajacy id="A38541FC-8340-4C8D-8535-FF8C8BF5FCF6" glowny="tak" w-mianowniku="Rada 
Gminy Łąck ">Rady Gminy Łąck </organ-wydajacy> 

</metryka> 

<tabela-word id="4F6400DD-61C8-4832-88F5-4C5F6D27BA1D" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="1"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>198</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>101.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>204.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="D741FDC7-F171-49AA-B768-073F20D6E8B9"> 

<komorka id="AF19630C-20DF-4A84-A213-066D1E452C4A" scal-poziomo="2" 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-po="3" wyrownanie="do-lewej" id="C0C003E6-8E1B-4C0B-B943-D84EF3AFDDA4"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. 
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO <nl />LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM.</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="262CD913-1A0A-4390-924A-2C93597BA332" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-po="3" wyrownanie="do-prawej" id="20386C25-F085-48ED-87BD-9486BF6680D3"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">zał. nr 1 do Uchwały Nr XXVI/262/2022 Rady Gminy Łąck </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-po="3" wyrownanie="do-prawej" id="7879D5FD-5BC7-416C-B99B-02E2A0DA9F04"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">z dnia 22 marca 2022 r.</fragment> 

</akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="C48E68D8-A92C-428F-9E67-56D9FD54D1FF"> 

<komorka id="381A22B5-6E43-4B49-A713-44851CE19E80" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="F86684B3-2D5D-46AE-B903-
EC2295F4E3C8">1.<fragment rozmiar-czcionki="7">PESEL – tylko osoby fizyczne (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="BC1385FA-920A-4574-BC9D-C61422808F1C" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="4DC28147-F5AF-4FC4-A24A-
7BBA94C5F701">2.<fragment rozmiar-czcionki="7">REGON – pozostałe podmioty (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi / spółek cywilnych)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 
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<tabela-word id="4DA40A1A-0AF5-4A4C-9843-2F632D463CA3" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="4"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>186</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="8D0A271C-357E-479D-8F34-FED44EABB02C" wysokosc="43.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="FF25C31C-FA2A-4E87-AA68-EA6C04D1C59B" 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" id="A35E078C-80BA-4B14-A4DE-
DE4CEE5D9D1C">1.<fragment rozmiar-czcionki="7">PESEL – tylko osoby fizyczne (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="F9E94EC8-95D4-40F0-9D59-B01953CEC2AE" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="5"> 

<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>15.75</kolumna-szerokosc> 

<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>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>16.5</kolumna-szerokosc> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4422



</kolumny-podzial> 

<wiersz id="F87705B8-97FF-4AA5-A159-406C13C0C60F" wysokosc="14.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E575F959-D62C-4CBC-8B93-136595D95273" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="56E84B87-47EB-4385-BB4D-0CEF0C6974AF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="02FF8B15-1CBB-4F16-B077-450D548FCBFA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="BC723EAE-9B6A-4236-B4F4-8E60BDA12D83" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="FB624F42-079F-4112-B7BE-A6AA9DE95673" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="BE1B8B55-60A2-4478-A2DD-673A04FD3EA6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="E594312D-8E5A-4CE9-9BFC-9D9B9756F7D9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="B4AF3D8A-37E0-4026-807E-0200D54A7E25" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="02E21C50-23F9-47B7-B309-EA4FD6F9F8F0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="6F2A1148-B974-48E4-A8AA-0A3C9D14E14F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="474CE452-9C47-4AA0-9E37-D31F22AAB45F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="CF252B22-04B2-4F7F-97AB-4D8CE8F7AD3B" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="18"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>211.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="9DECAC11-E756-4269-9611-CF31266E98D3" wysokosc="42.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0185D128-7117-4321-8F3B-C3F95C92CD22" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 
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<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="70AA1614-FBB9-4E1C-8B1D-
C13ED01209D6">2.<fragment rozmiar-czcionki="7">REGON – pozostałe podmioty (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi / spółek cywilnych)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="F37E4E70-0414-48D1-8DE2-86CDF33B39E6" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="19"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="24EE3719-7D3C-48F3-B263-8F0C06C1056E" wysokosc="14.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="450A404E-2285-4A2B-83F0-46294440123C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="24E83142-7465-4917-A127-8CB6EB93FB06" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="112C2F64-1E96-48CD-AD7E-21913F58948A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="E9308B19-F760-47AA-9914-7ECF877AE67B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 
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<komorka id="847A0486-E376-4E7E-96F7-5E35D1D739F4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="A19FFD43-C518-4DD9-A2C7-3BA00F4EC1F8" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="70959383-1B1B-49F3-B4B6-29D80C5A5634" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="AF34F9FF-0EBC-4148-8667-4F5E0225840E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="E89F56DF-C4A6-4E74-97A5-210D81DD5C41" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<akapit id="4D20AE7B-40A7-4652-8B1F-9523BFE79092" nr="1" wyrownanie="do-lewej" par="30"> 

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

</akapit> 

<akapit id="1124D461-EFE3-46C2-BC9A-AB54E7EA2E21" nr="2" wyrownanie="wysrodkowane" 
par="32"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="E7E43BC7-E0F1-4D06-93DB-B5A8ED75CBDC" nr="3" wyrownanie="wysrodkowane" 
par="33"> 

<fragment wytluszczenie="tak">dla nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy; na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; które w części stanowią nieruchomości, <nl />na 
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
</fragment> 

</akapit> 

<tabela-word id="7C6CEDCA-D3EB-4188-8530-6A77D4E8A734" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="34"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="E54B880B-352D-4AC4-8F57-2AD77FB1B2B4" wysokosc="80.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="10B677CA-A2AE-4CC4-9164-09C16CB907CF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="C616DC55-F71A-4E17-A14E-
0FE9539A8FE5"> 

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

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="8EC2BAB8-CF0F-498A-B9A8-
7C854FE0AF24"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7"> ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) zwana dalej „ustawą”.</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="D3D3EF0C-16C8-440B-8075-4E3573483EF1"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="25C50587-9950-45FB-AF40-E9ECA5513B65"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy (podmiot wskazany 
w dziale D), na której zamieszkują mieszkańcy/ na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne położonej na terenie Gminy Łąck.</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="75FD8D9B-D979-4D4F-B10F-E37473663049"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="BCECDA62-8E1F-4027-9C9A-44249D3FEDCA"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="4C21ED4D-BDCA-478B-927E-19F08085FDE6"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-po="5" wyrownanie="wyjustowane" id="E1BD9602-4C63-4DAC-B048-B99C7D95970F"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">do 10 dnia miesiąca </fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E6388476-7684-4ACF-965C-964D43819F5F" wysokosc="52.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="EF62190B-805D-4564-8504-0F43AE75C5F5" 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="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej" id="0CC8BD19-9FDA-4366-8512-
7C6A92C10CF1"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="D4E78A60-FC33-44A2-835E-
5DB4DC146D14">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Organ, do którego składana jest 
deklaracja</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane" id="2293B5F9-AD6A-463F-8594-
5CC3AFA1088C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 
w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="60E5C751-39F4-4520-A3D5-84F63B5B19E7" wysokosc="91.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="DAA6CFC2-9CF7-4B1F-8EC7-772EEE7E9F22" 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" id="9DFAF923-FEDB-410D-825C-
7797AD1CF2F3"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="39EB69CC-7760-47F5-9389-
C6BD48B61F24">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć 
znakiem</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7"> X</fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="F2902475-0FDD-4039-9580-EFD7AF8BD00C" /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="wyjustowane" id="B9CA05DC-F0EF-4096-963D-
472683FB4C6E"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="EA51F0C8-EF39-4396-905B-
3C310130EBE5"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="61DD9EDB-CFEE-4309-BADB-0A38EBC0B252"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4422



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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="4844CBAF-E31E-4690-B1D3-C510F517375D"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="76BD373C-581B-48F7-BB8F-1C29133B6395"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Pole informacyjne: </fragment> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="D8598463-176E-4805-8EBE-DB00C0A78B39" /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="wyjustowane" id="D3A3EE98-67BD-4236-AB2E-
075CF5B79C6E"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="EE8C2152-110F-40AD-9B13-
F7C469C6638D"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="B330C2C0-8615-4E01-88C3-A273E547D47E"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="3A453C0E-1C83-4E10-9A5D-4A44249F6FFD"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="85B049E7-966D-44BA-A9AE-BB63B90A5CA9"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">Powód zmiany: </fragment> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="5DF5D1F9-26B4-4D79-825E-02B4431F9CC2" /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-po="12" wyrownanie="wyjustowane" id="DFCAA7CB-6BB5-44DC-A7EB-
59A0746DA96C"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (tylko w przypadku zmian niewpływających na wysokość opłaty <nl />np. 
zmiana danych osobowych, teleadresowych)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="FBFE05A3-69BE-489A-8BA6-308D8BFFCAB0" wysokosc="233.55" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="731FDCD0-D1F9-4627-8643-4E86869EAA3A" 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" id="69DACF77-09CA-4422-A21A-
C1AF4B208C4E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">C. <tab />DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I / LUB POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D3E60693-724F-4B9A-AA5C-
960427AE2DDD">5.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E8A404C3-EAF6-4FCB-BC59-
8DE48F3B0610">6.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="094D9606-6050-4975-81BE-
6437AFF31E81">7.<fragment rozmiar-czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1E759089-D7B3-4D5F-8649-
92A6FE8DE459">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1B067E9F-A1B5-4684-8B87-
D546C375E0DD">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="06CE9D38-B4F0-42C4-B16F-
96F1F81A5096">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F011A057-E135-4448-B88A-
A918253F2B10">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EFF68123-0BFD-4C16-92C5-
19FB3AF3A128">12.<fragment rozmiar-czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3421E581-D18B-4EDA-8EAD-
B997CEAC6130">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="do-lewej" id="D666E392-AB83-4EA9-9EFF-
D89EA219880B"> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="8">(</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem </fragment> 

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

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

</akapit> 

<akapit odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej" id="E604714B-7B61-483B-80C9-
4B91BB8DFDBB">14.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">Rodzaj 
nieruchomości</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="5B4E5CB0-3824-4D5F-8768-8D4636B989EC"> 

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

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="BDC3405C-A984-48F2-A803-3455E5E992EE"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="94ECD392-B89F-40FE-8C06-60664B46C903"> 

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

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

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej" id="BC2E1F07-9C38-4764-AF47-
607C1744D2B8"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="A05DF28B-6FF4-4E24-85AB-684FF50466F1">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" id="663016E7-2F4B-47F0-A074-90760873C87E"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości </fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="7EE85F08-D8EE-4283-92EC-007B59D1A4DE"> 

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

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

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

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="ECDA5E58-833F-4D3D-9830-3355AECE705F"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Współwłasność ustawowa małżeńska</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="C90D1344-3B7F-4F90-AD97-B4C346F322D7"> 

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

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

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

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

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="441DE93F-52A4-49C1-AC69-74293D7C1583"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz <nl 
/>nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="41794275-7752-41F0-812C-CBE5325B1B1E"> 

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

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

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

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

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="ED973D4C-A64A-4384-B400-878C65EF3656" wysokosc="14.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0B8DCAF8-373B-41F6-8F0E-EC1A0879233C" 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" id="60D0A1CF-1571-481F-B5F5-
E9B54496F50F"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A51EBB1D-EE55-4B5D-A0C8-C1531A2C80D7" wysokosc="77.2" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="02C02D08-AA07-4BEB-84CD-8CFEEA0DD361" 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" id="CEB3B6B2-BAB0-4954-B839-
208326F45D70"> 

<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" id="1C5D7550-29B9-4AC4-A0FE-
D31C02B29A32">16.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B61B2F1E-C37C-4636-90AA-
512AC1D2C592">17.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="45487386-7309-406F-A544-
D3B2EF72D01C">18.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="A410FB22-8F27-4CE2-BBF1-
5C757A619132">19.<fragment rozmiar-czcionki="6">Data urodzenia (rok – miesiąc – 
dzień)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="307436DE-4358-4C9B-8534-
C69D41CBA0A0"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="71543980-DE6C-4DEC-83DC-
8614947931A4"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0545C19F-8F70-437C-A93E-
48605D44F4D9">20.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5804AB6C-4D7A-419A-96E9-
DF86DBC0F8B0">21.<fragment rozmiar-czcionki="6">Adres e-mail</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="2C5C9C71-E5EE-4013-9148-ECC87B63025A" wysokosc="275.65" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="326AEF3A-5CEC-4E97-B03E-A42DF33DCE01" 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" id="DB3F4A51-615B-4BC8-9BF3-
1090CF5D9FE3"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">E. 2.      Adres korespondencyjny właściciela / 
współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika spółki 
cywilnej <nl />              – wypełnić, jeżeli jest inny niż wskazany w dziale C</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E5C1E446-2918-4529-B24B-
78A8C070E569">22.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3D4AC5B4-076C-4573-A637-
57EB22D45BFF">23.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8E24AE25-186B-4EBA-A8FA-
9673EBCB63F8">24.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="39223E4D-64E2-495D-BF4D-
4852562FC1D2">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="45CC5C88-287C-4CA6-8774-
EA9FDC3796EE">26.<fragment rozmiar-czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="41317912-CCC6-48B5-B7F1-
9AA04A9B5F1F">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5A9AB3A1-5E96-45EA-9D4F-
810DB6AD3A7A">28.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1F4125BB-8869-4050-A774-
8F7E3B19F840">29.<fragment rozmiar-czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="38D728A4-73BB-41B1-84F5-
4241D005AF06">30.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="781937AE-CCF7-4247-BD3C-
2FA2277829E4">31.<fragment rozmiar-czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="480D9A19-8E80-495D-B118-86CE14DAC53A"> 

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

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0FCE8CEC-0FD3-461E-BD39-
64109231A746">32.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C4FE9EEC-6313-4EEF-AEDA-
45298A2F49C4">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="22A87507-8596-476B-B7F0-
F43DAA09C397">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres siedziby</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="994D1E68-477E-47F7-9958-
FC71B31B0E7A">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby upoważnione do reprezentowania 
</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="AA83A251-8B4D-40D8-A5E3-
85ACCC4A2259"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="47392EB5-51D3-437D-AC9F-
3B9C0500ECB0">36.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="ACE664A3-03AB-4EC3-895D-B1B818844634"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="87CB9565-A1C2-4C4A-8D3C-
B4A72CB5341E">37.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="59286841-0DED-414B-8BE5-
C543ABE9E4CC"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="5858890E-40A8-4DA2-AE5D-17461A0885EA" wysokosc="11.35" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="797BCC82-69FC-4D19-AB3F-005696F6F6F1" 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" id="C007297A-D06F-4CCD-8BC5-
8E20A3881FFA"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">F.         DANE IDENTYFIKACYJNE 
WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI<tab /></fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="BFD69686-5F84-4B26-911A-C2FE5CF8415C" wysokosc="189.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="CE8B964F-D0A4-4888-869B-F1CDA42AD8AC" 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" id="B0B1BC8B-2EEA-4600-94F5-
06E4A14E8F4A"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">F. 1.       Dane właściciela / współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej </fragment> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="383D14A5-1427-4A5A-884B-
3E64F33BDBF5">38.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="10D2BFF8-A5B5-4C96-A78D-
169BA1B35E7E">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="16D7303C-2B60-4A6E-BFC1-
6FB877F6F00D">40.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="FE5CAF84-4656-475C-89E5-
0C7A89DDC642">41.<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" id="62AC376B-355D-4F63-B154-
E6C3F4C29E23">42.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C187FC9F-E371-45F7-B249-
7F787EBA0110">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="673FB537-C2A1-40FB-84C8-
E2B1B8EFBA9A">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="7F20363D-2538-4C2E-A8C2-
89ABE658DBE8"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">F. 2.       Adres zamieszkania właściciela / 
współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej – wypełnić, jeżeli jest 
inny niż wskazany <nl />               w dziale C</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="610E5E1F-BB25-4E5B-B432-
E3480163F0D1">45.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D0C06BF2-5A37-4D95-B2E8-
52828FD0452D">46.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BACCFEDB-192B-43CE-8A5F-
D5900705E1DB">47.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="834D9598-7907-4518-B717-
7DA65DE62233">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6228DC24-44AA-47F6-9AD7-
D781256C894D">49.<fragment rozmiar-czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="434E5178-E604-4B23-875B-
525E0F97D72D">50.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="51BD6C5B-7BD3-4535-9381-
51B542FB90F3">51.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3759BD7E-55A1-490D-86EF-
9859A4595D55">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="734C5F10-AA43-4D15-AB72-
24717084F51D">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3B5B7B93-6F3A-47E5-AA9B-
F69EC27EFC73">54.<fragment rozmiar-czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

<wiersz id="8E190CD8-A2A3-4A6E-991D-816648616394" wysokosc="15.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="8092E414-EB83-4EBF-A02C-DDAA45A24444" 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" id="BD66ECA4-8D68-4C47-8CF6-
EDEEF08FFE7A"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="0A2D3141-40E4-40A8-9E66-EB84380FE4C1" wysokosc="63" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6E9F429E-0682-42C7-ACA8-F73AB172969D" 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" id="F992BD01-1CBB-49BB-9926-
6CEEBDC0CD8C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.1     OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 
KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH<nl />            ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(dotyczy </fragment> 

<fragment podkreslenie="tak" rozmiar-czcionki="8">wyłącznie</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi)</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="12" odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej" id="30878C4C-3F94-48BF-9791-
ACD61BFB5565">55.<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 są 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></akapit> 

<akapit odstep-po="12" wyrownanie="do-lewej" id="A9CB41CF-BE8D-4BF6-82DD-EB11148A0A8A"> 

<link id="859FD161-F0D5-4F83-A176-01C867DB711B" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="Zalacznik859FD161-F0D5-4F83-A176-01C867DB711B.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 kompostuję 
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

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

</akapit> 
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<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="6A839AFD-A631-48FC-828B-FA6F617A2A60"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="073197F8-D640-4121-98CA-AA829DB2906B">56.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Łąck</fragment><fragment indeks-
gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej" id="F7CD7D21-60C1-49D5-993A-
96BEEFF5CDBE">57.<fragment rozmiar-czcionki="7">Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7"># </fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="03E1030C-F620-4341-BB7F-1587ADA2F41C">58.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="3B5683E5-13D7-48E4-B5D0-AEBF30D605AF"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(iloczyn stawki opłaty z poz. 56 i liczby osób z poz. 57)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="6D0E8A1B-E5F5-45A2-BD9F-39414D9240CA"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.3    DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI <nl />         (należy 
wypełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia oświadczenia w poz. 55)</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="C2C2C80A-2C4F-4841-A045-8A030410E97F">59.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Wysokość zwolnienia określona zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
Łąck</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7"># </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="CF7FA30B-1390-4B04-8878-EBA21F7102D4"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">      (iloczyn liczby osób z poz. 57 i wysokości zwolnienia określonego 
w Uchwale Rady Gminy)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="05A0BFDC-1987-432B-AC0A-3D12CBFE510E">60.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 
uwzględnieniu zwolnienia, <nl />      o którym mowa w poz. 59 (od poz. 58 należy odjąć wartość 
z poz. 59)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="9BD3900D-4DD4-412B-83D2-86F71A96DEFA" wysokosc="24.45" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="430CC66B-1F56-4489-8FE6-DB5BCB3F9617" 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" id="325A6E36-788D-4875-B933-
436F2C57282F"> 

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

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">ADNOTACJE WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7"> (powód zmiany deklaracji, podstawa wygaśnięcia obowiązku ponoszenia 
opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="151F7766-FE6F-4799-893F-3DFAF718171C" wysokosc="89.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="8F7C297A-7AAA-46C9-9306-309A1988DB2A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="B8F6BE64-F983-4F53-854A-0C91568FEDE5" wysokosc="13.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="238638A0-6960-46C7-9601-673576D81DF7" 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" id="5728E7EE-7E35-4493-A992-
26A46C86F378">I.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A3A9AB4E-58A1-453E-B663-6262D9ADE9AD" wysokosc="146.85" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="783D33A4-6B3C-413A-8277-9E330CBE2F5F" 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" id="C49D3C3F-6230-4A8F-9A18-
618E0DDDD34C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">I. 1.    Dane podmiotu władającego 
nieruchomością</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E935ED06-08FC-483D-835B-
8FC9E177C5B3">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F75C4835-7DC0-4052-8183-
1A79D2EFBA3E">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> NIP</fragment></akapit> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="D59E3A55-1B66-4043-85FB-
0056D87BFB4F">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres siedziby</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="27D08E9C-B5A6-4397-9A92-
E5D24DCDD056">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby upoważnione do reprezentowania 
</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="21F7B7AE-C315-4CCF-8966-
481C24D86F84"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="23116AA0-9081-493E-8B6E-
E8417E084D1E">65.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="C759F2DD-2942-44CB-8384-
2D251DB4FE81"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="44133039-EF8F-4BEA-BAC0-FB976A959467" /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="0C7E9428-16CB-448B-A907-9033E0BBE62E" wysokosc="2.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="813EBC67-94AE-48E4-B6E5-0E4721734204" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="2"> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="D93B8AB1-9FA6-4772-B805-
99188DFFC121"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I.2    Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości lub części nieruchomości,  <nl />        na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="E95D313E-11F6-49A1-969E-946551989B17"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">66.  Pojemność pojemnika / </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="CE915142-F18C-4624-AD92-0BE67F14010C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">worka [litry]</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="A9EF2BB6-40BB-4B70-955E-E537DB19ACF1"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">67. Łączna liczba pojemników / worków o określonej 
pojemności przekazywanych <nl />do odbioru w danym miesiącu z uwzględnieniem frakcji wytwarzanych 
odpadów komunalnych</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="5D908490-5752-44B5-85AC-A574E5D98ED8"> 

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

<nl />68. Stawka opłaty <nl />za pojemnik / worek <nl />o określonej pojemności</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="6AEF8A60-5019-4597-B9D0-189F39926BFD"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">69. Miesięczna wysokość opłaty za pojemnik / worek 
o określonej pojemności</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="FC351679-B890-4CC8-A2E0-65CE77D6E4E3"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pozostałości <nl />z sortowania</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="F3F23CBF-C8A8-472F-A07E-E5428692673B"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">metale, tworzywa sztuczne <nl />i opakowania 
wielomateriałowe</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="F8145AF4-5266-4665-BB76-FF5B71C80221"> 

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

</akapit> 
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<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="DA6897B4-B998-49E5-B836-D12810449EF9"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="FEDADCC1-A90D-46C7-90AC-46E0209BB573"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">bioodpady, stanowiące odpady 
komunalne</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="9FEFFD48-F7CF-4101-A63C-2C1A8847E4BA"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">worek 60 </fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="926D42FA-C8FD-4DDE-A0E8-56581CBEE378"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">worek 120</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="3B2ECD06-2B37-44C2-A661-441C1D49B44B"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pojemnik 120</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="2A064239-C250-47CD-B110-F09ECE091759"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pojemnik 240</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="677E3E45-FAFA-47C2-8614-53494D353938"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pojemnik 1100</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-prawej" id="A373C4B2-BD62-464E-B86F-8B438DF3E220"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">70. Miesięczna wysokość opłaty [zł]</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej" id="00DF9817-6905-47B3-B073-
507A79A799F8"> 

<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" id="AE59CC12-1105-4A27-8A8A-D11C380C792E"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">71. Suma miesięcznej wysokości opłaty [zł] </fragment> 

</akapit> 
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<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="81ADCBB3-C269-40CB-B54B-58FB05EE8069"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">       (</fragment> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="8">: poz. 58 lub poz. 60 + </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">dział I2</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> poz. 70)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="A979A128-11B5-49B0-99EE-4174EEA98015" /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="0D14BDDD-E577-4D91-BACE-B4E776C22031" wysokosc="2.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0C3BA31F-E38E-4E7E-973D-B18C5E347811" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="2" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="44FB5F84-A378-4866-86F8-2B8059497A25" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="46"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="20E95919-5FA0-4A18-A22D-E9F0CC355559" wysokosc="12.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="22212B58-83D2-404D-AF61-5BA51938C1D5" 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" id="7A3ED8BC-EFA7-4B02-88DA-
3D9617696518">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Organ, do którego składana jest 
deklaracja</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="0F12D6C3-AA77-4BB1-9AC6-B9D679B3B069" wysokosc="15.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F88CC81C-D673-41F1-A855-B3F6454F2BF1" 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" id="0C8B4E33-94CE-4661-896A-
B6B034C25A6C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego 
w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4422



</tabela-word> 

<tabela-word id="CB32D1C2-DA15-49B7-98CD-5B65264B6547" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="50"> 

<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>20.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>139.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="EBA23E95-4216-4BF0-A4E7-621C88A9B121" wysokosc="13.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6D73A52C-7D70-4673-B2C3-F1CE1AE4D69B" 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" id="E111C18B-5BBC-46CF-84C4-
4572EEB1071B">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć 
znakiem</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7"> X</fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="173012AB-FE48-4B4C-87BD-0792C4C8F9F9" wysokosc="52.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="AD495A1B-E750-4CC0-AAE2-0F5717080137" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="7D25F8C4-55E5-4988-95E2-B021374896CA" /> 

</komorka> 

<komorka id="84FDCD01-C1D5-4551-8136-771DE544E370" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="wyjustowane" id="64FE8016-1C60-4ACD-ABF1-
5AC43B45D06A"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="F1E8D8F2-41DE-4FA0-98F9-
5525A5288D70"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4422



<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="B1D8A56C-D178-47A8-BD05-587273DC76DE"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="869A8663-8939-47A0-8468-F100521C4207"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="9CA26D23-C68D-40C7-84C9-9E9A08A5DCEF"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Pole informacyjne: </fragment> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="29B70022-53D1-45D6-94EE-B234EAD407FD" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="EFCF671D-933A-4074-8A42-EAB0DF14C8AA" /> 

</komorka> 

<komorka id="4D44F3E9-F5CC-4825-98B9-CEFD725469C7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="wyjustowane" id="5E1029BF-B4EA-44E7-A5EA-
ECAFE1A43A89"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="17D4B418-A0FA-4497-925E-
381C396F4F7C"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="4BDBF230-CB59-4EE1-88FF-0F7E6FF1CA1A"> 

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

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="499109C3-FC10-40B0-A2A1-ECE3CE1D2A9A"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="EDAF4717-C5B8-498F-8F63-67B848E2614B"> 

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

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="14C3AA7A-CACE-4154-A90B-615F7EF1E58F" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="1547FB7C-E0A4-4AC9-850E-C0F444A6CADC" /> 

</komorka> 

<komorka id="31307B68-56C0-4EF5-B60F-E0385BAE4104" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit odstep-po="12" wyrownanie="wyjustowane" id="0F4A5B83-476C-42E5-99F2-7E8D220FCD8A"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (tylko w przypadku zmian niewpływających na wysokość opłaty <nl />np. 
zmiana danych osobowych, teleadresowych)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="77DB46EB-A5FC-49DE-B8E5-6252129B0CA7" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="54"> 

<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> 
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<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 id="CDEBB3D2-BBCF-4F64-8FDF-659DE058EB37" wysokosc="13.35" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="3D39F09B-A9FA-41B8-AA0D-415CD8F0F10E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="976B8758-A1BC-4EA9-9915-A54C1BCC0F75" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="0EEAA940-C81D-4D94-9927-1762625FCEB5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="D439A7BA-9E0D-4BA2-B299-956E706821F3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="9AD7184A-21E7-428B-B56D-793167754CBF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="75032752-E76C-460F-ABE0-557A35D66603"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="95D5AC6C-B3B3-4400-A96E-AC42E6735230" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="774A5407-FBD2-41C8-9420-98F732ECE052" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="9DDDAFAA-479F-4237-8A1B-1036D82BF532" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="177FB1F9-F419-4442-B3B5-2372F01F127C"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="AFA4431E-6EFB-4433-8F27-B6E306069A30" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="84548507-1FD6-4CE6-901D-DC7A99750360" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 
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</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="9AEF47B6-3862-4182-A0D2-8EE0A6E0C43E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="68"> 

<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 id="185A4A9A-33CB-4571-93C4-56F3E2AA1347" wysokosc="13.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="667950EF-F832-446A-B636-41C956E2C89E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="76E30B5E-BA12-49C2-B94B-D41A109027A1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="3124D9B6-DBDC-46EF-9D32-FC1EAF882A29" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="C255A310-D340-4FEE-B238-E2276F91AACE" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="80CF43D8-4C28-4664-B2FA-89E2CB262EA4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="3B91AE74-4C74-432A-8567-D53EF045FE5D"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="11DA7678-D396-4835-92DD-B37EAB4DE660" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="13E3AAFD-2248-4ADE-BFD0-6900FA4F5A9E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 
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<komorka id="E48C0FCB-9238-4559-AC31-17A6F6144A82" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="541AA262-EAC5-4CF6-B25E-9AF5B0979784"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="519EDAFF-779C-4584-ACCD-7FA32DC9DC76" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="A01706EA-D097-4B8A-B045-AE132DDAAC14" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="3BFD7867-62B2-4351-8282-9A08A1AA7C7F" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="84"> 

<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 id="6DAF01B5-1C87-4C45-AB7C-04DEC06A2FE0" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="7A188846-E7B3-483E-A303-3171F230B41D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="04C58F20-5881-4C3E-A6D3-
CC584C21CC6A">5.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F587CB39-94F4-4393-8AF7-EE7ECCD3EF28" 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" id="A5199908-B067-4D33-8B13-
13424D041BFC">6.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C28DC669-C0B1-4D60-83B5-BBD04857E15D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B1E13A88-04F6-4BD2-A8EB-
B8F3E8E6E7FC">7.<fragment rozmiar-czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="257C6431-0064-45FB-9D88-08E3C7936185" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="2B30BEE3-CE67-4C96-9A7C-B922B48ED445" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1707F697-41F3-4DB9-9C00-
25280E8E47F1">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="40F4545D-E14E-40F2-BB70-AC6E58AA3E8A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4971BDC9-711C-4EB7-92DC-
A531D280191C">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BB256B6A-8B19-4A47-B97E-75B3E2967E0D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BBBCA06B-F4AE-4DFC-98D7-
AB5B24EACD76">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C16C6BF7-4596-498B-8958-D0C27A401031" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D599501C-8975-4DD8-84A7-
448F4441C0D2">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="8B83C174-781B-4D81-B5F0-C48E8A4BDE0A" wysokosc="21.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="80930E4D-BCBF-4CB9-AE34-D52DCF0B0649" 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" id="B042BA0D-817C-41B0-96C2-
040A3838CAB4">12.<fragment rozmiar-czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8B64316A-6009-4935-843B-6191A9B84486" 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" id="02F835A0-FA7E-48C5-9C03-
F0F5B55D1A53">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="B6CAA914-DD56-455F-8174-51E0B9DB342B" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="94"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>517.5</kolumna-szerokosc> 
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</kolumny-podzial> 

<wiersz id="B15C2F7A-AEDC-4826-8755-7B3C3FD32F4C" wysokosc="62.25" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5A3984A2-DAF3-4498-B085-F2C36642B0E7" 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" id="33E118E7-9649-423C-AE0E-
3BA25D28A81C">14.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">Rodzaj 
nieruchomości</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="5928AFE1-CC37-40BA-B7E7-7D60B95CEB8C"> 

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

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="83CA546A-D940-411B-9ED3-86B95B6948E3"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="2BFE7466-2B0A-4AA0-9261-DB9B5AE70E02"> 

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

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

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="E0AFE164-29A0-413C-BEB5-607C28735203" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="99"> 

<kolumny-podzial> 

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

<kolumna-szerokosc>134.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>28.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>127.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>28.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>384.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="93071643-75B0-41C3-AB60-B05BC64ACA3F" wysokosc="11.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="8A2ED2BB-960D-461C-968A-875C709F14CF" 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="7"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="BAE707EA-3357-42AF-9FDC-AB885A6F9621">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> 
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</wiersz> 

<wiersz id="8E622F62-882D-4328-AFC2-C1EC59497FDB" wysokosc="25.25" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A6D1D36D-1ED6-40A8-A047-26D3B99F54EF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="F61AFFC8-B835-4785-991C-167820EF82A2" 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" id="FD025535-6D04-4FB0-8976-A9C51896724B"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości </fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="FA1C180E-FAE9-4DBC-BF81-4FC96D522C0E"> 

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

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

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="942595BA-CC77-43FF-BAB4-158202B966CD" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="1ADCE1EE-040B-45FF-9D72-7CBE800FF06D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="02B4D6BF-1B98-43C2-B6D7-FEFDBB6DAE79"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Współwłasność ustawowa małżeńska</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="B98F0D44-CF98-4D50-838C-A8C7AB65D1D7"> 

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

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

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

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

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6AFC2B2F-6BC2-459E-820A-06649FF7CCD2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="F2AA6769-3C1E-47B8-B194-87B1FBA1210E" 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" id="C1D898BD-B990-4DA7-8C73-C0CDB6430284"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz <nl 
/>nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="8CCBC388-BE11-4040-B2BD-C966E6212B16"> 

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

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

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

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

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="362F0D32-C1AD-4826-B2CD-9CEEAA1A1E15" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="114"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>201</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>135</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>0.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>168.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="AB8BEDD8-D0B1-4142-9D95-6BF68C7183C8" wysokosc="22.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="EEFC535B-A105-460D-9E78-458286D5D3F8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="59E1A59C-6B7C-4397-AD8E-
07D79916FDA2">16.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="0B002B1F-9ECB-47E4-86C3-564A1F5D8B19" 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" id="17404506-43B0-4285-8F3E-
02C177388231">17.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="82BDE98D-7328-45B7-A84E-90248A957198" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="08577F44-E53E-46D7-AF41-
6219DF524151">18.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4594A990-D880-4149-B02E-0795EADF987C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5C9E51D1-176F-4333-AC08-BD49DECC6430" 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" id="0731EDDD-93DE-491F-B642-
56E3B318FA9F">19.<fragment rozmiar-czcionki="6">Data urodzenia (rok – miesiąc – 
dzień)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="0376A1FA-0BBD-4EC2-9ED2-
26212D66CE67"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="2C8A5150-FCCF-4241-B5E2-
12E2D293AA10"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="2AF91273-6A89-4619-9F8A-0D9CDE680AD4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4083EE9B-2CDF-4936-B058-
133CAB79FCFF">20.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A31460CE-9468-4346-892C-C375C1EBBD4A" 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" id="921AFFB3-663A-4CAA-B730-
BE16CFD85A72">21.<fragment rozmiar-czcionki="6">Adres e-mail</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="6B800DAA-ACD7-44B6-B7C0-3C72CC2FA2FA" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="117"> 
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<kolumny-podzial> 

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

<kolumna-szerokosc>191.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="C1B8E3CF-0B91-4720-9B73-58B9DC5EB977" wysokosc="10.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E07FBC7D-F977-4663-B609-4BA93A17E9BF" scal-poziomo="2" 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" id="1F7BAD23-C125-4F3F-BA19-
F679AEEA0769">19.<fragment rozmiar-czcionki="6">Data urodzenia (rok – miesiąc – 
dzień)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="248D2AD5-B55D-4BEE-86D9-4F79CFFBD417" wysokosc="18.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="494BBF04-BC7B-4F26-9D14-86AE1B5CFAEA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="1EC96F9F-0ABA-42F3-98AC-
34867AB7D433"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="ED9E1548-0BE6-4E65-8676-
55E53401AEBC"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="803D2B62-0C4E-40C9-9FD1-97201FD737AF" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="118"> 

<kolumny-podzial> 

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

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 
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<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 id="A43F2E60-9873-477C-BC3A-86213BBAE7EB" wysokosc="12.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="94135AE5-CC40-4CC6-8BA7-B17E5ABC8926" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="26A935DF-A17F-4F28-8199-7BEC5E7A2054" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AA10E702-1D0F-4EF1-BE80-283724AD7166" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="64A4850C-1161-4BE5-BE3B-60B73C288CD9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DC620E71-4908-4FE2-9C0A-D68F7DF9C145" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="A9D6BBB7-E963-4BA8-A8AB-
D37FDD579A1E"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7D12EB6E-1B60-4AE1-9A76-37DD4512F0CA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FF5241D3-77B8-4264-9C77-9FF9F96225FA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="15B910D0-D7DD-43B8-B77B-DF9AF69BBF21" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="8349057F-FB6B-4CEF-8D13-
BE0EA4027932"> 

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

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="DA655874-E5E2-4C27-B003-9208D255EFEF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="240630BE-5CFC-4751-A327-23C7FE584682" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="3F28F9B9-C976-48E2-852C-6158082DE5CD" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="134"> 

<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 id="DB0A919F-ACC0-492A-BF91-4664E4B578BD" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="1B2A4BD7-D4B6-4DEA-994A-04BB0F8CE101" 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" id="7B72A120-8ACD-4403-B8D4-
29BF451BAA7D">22.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4F578391-7EB6-491D-A77D-49E7AE3CEA1A" 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" id="28F51377-7316-4227-9503-
D7DB958D6967">23.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="585F7EC6-7095-49D6-A299-AB748433ECC4" 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" id="36D1AC13-D0E4-4B8F-9620-
8C501285432B">24.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="CF0BD24C-3905-4971-93C5-EA4F9B032655" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3253556C-17CE-4346-B80B-6E891DEDE9CC" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="33FDA804-448D-48F4-BC5E-
D213B8ED9DF7">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="E88CDDE3-1125-42BB-9CBD-2B8149FEF179" 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" id="30C81F65-6F6A-4268-AE84-
1DA3C155F71C">26.<fragment rozmiar-czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1776F0D8-1A59-42CB-A82E-B7E8AF1B17B8" 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" id="7661F8E8-EC4E-423A-8C6F-
932A1BB6B493">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FEDA450A-5FEA-4A52-B821-0160482C0C0A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D0A5E760-2E46-4C2A-91A3-
B53653B184EF">28.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="FBE840E0-6CD2-420B-8364-9C035B957B3D" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="B36FEE87-AF83-4682-83CA-240F74E037C5" 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" id="A7995CD5-5E5C-40BD-BE5B-
F3EF73009849">29.<fragment rozmiar-czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6A89B9BB-3DAC-45E2-80E9-3C7EEF2F8938" 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" id="5E4DBF7F-D6DC-4F1B-B26C-
CF41115CBD74">30.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C44039AB-8EC4-4719-AB05-B16D8A6307CF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4EEAEF31-0109-491F-9CB6-
90EECAC8CCC9">31.<fragment rozmiar-czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="0B0B516E-34C1-436C-B47B-2CD0D3FD6580" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="146"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>285</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>228</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="ADC6D58F-C7A1-4A71-8234-D4C3E8075A83" wysokosc="3.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="13E46167-D2CE-4976-B14B-F1811C53250D" 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" id="A01F439D-C639-43F4-8FC0-
A785B6060BF8">32.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="21FFF162-789D-406A-AAE8-CC4C8A5BA284" 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" id="2BAF1BBC-7F44-4DE7-8A5D-
F0A57CD183B4">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> NIP</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="88B39E00-FD91-43DE-B9EA-A2FCF889BC5D" wysokosc="19.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="60F8036A-D90B-4538-9A3A-6B0349BCF561" 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 id="33CFDADD-1E92-4554-A191-9144A1879C16" 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 id="EA3C03D7-9B08-4343-ACA1-09D3A7F8F108" wysokosc="27.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="87ECD831-C4B3-4D74-8692-836587190E8B" 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" id="D5F224F9-080E-47D0-B67F-
9531F7CAAC61">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres siedziby</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="E68EAE34-EDFC-4998-AD58-67D13D9A2B29" wysokosc="103.05" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="AF696C6A-656F-4D70-AEDC-7498FAAF1D5A" 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" id="E70DC3FE-078D-4386-BD4A-
5C4BC36965F2">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby upoważnione do reprezentowania 
</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="206ADAE0-C64E-4BF8-880E-
14A371EF686F"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="70DF425E-E1FB-41E3-BA64-
3ED8F206F287">36.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="306209E5-BEFC-44C5-BBD3-3B39B714F299"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="66223C05-A5B8-45EC-AD0B-
95604BF15731">37.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="CD4F3652-EC4F-4764-9F93-
429D37F5DEF5"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="2A86501C-9D7E-4126-B9FA-C4E3257227C7" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="150"> 

<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> 
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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</kolumna-szerokosc> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="B9A7A469-6F97-4196-8BC2-8DB4A2885D93" wysokosc="15.85" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="CB18D115-B2D0-4871-9AF5-ABAD0FACC4E1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="83249D83-8FA8-4B72-A316-D2A273828B3B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A8B88FBB-5D70-4D9D-865F-66DC5C030D2C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7EDD6ABA-5B99-4404-A23F-2D8512D7BB90" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="69C4F452-C1F1-43FA-941D-8AB674B32DD7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A818C4E6-67BD-4B6D-B84C-7A0F3A6A8624" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="51D9AFF9-6D00-44A1-8762-F377A32D1333" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="07EF801E-4A9F-4122-AABE-2A600CABDF6A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="083B9358-3A89-442E-83EF-5BE9D092D0A4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="790577B9-E3AC-4D56-9207-3024620D4A88" 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 id="80A61F65-EDE3-4469-90E3-C91A642609CF" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="164"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 
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<wiersz id="CC6AF554-1109-4792-9C8A-8B2DB4A8C26B" wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E8FB90C9-F1E3-4733-B5BA-249D3B5B8006" 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" id="C5FA98AB-3AD1-4353-9278-
54E0143931E7"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="7E661172-3ECC-4E43-B7F7-97B0DC7A500E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="170"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="F03EC15C-F7AD-43C8-A390-98EEAACB847C" wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="88D205DA-81D5-41F2-AD43-712AF066A46D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="D05C8C6C-F859-4B04-8705-
BD9689818DD8"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="A739235B-57A2-4A00-AED9-BA46B3D5582E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="177"> 

<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 id="50544283-AB9A-4D91-ACAA-0077433F1DDF" wysokosc="19.3" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="62994967-942E-409B-BDA3-885BF1EFCF12" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2E400364-79DE-460E-9CA2-
8CD01EE48EB9">38.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C378D666-53C6-4554-88C9-B20CB1926274" 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" id="10972DEA-29E3-4A31-A2E6-
A59DAAC79736">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5671234C-BA36-43E2-89B0-527C54DB7895" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E1E4ED8B-16BB-4122-9D92-
1A1A3565C79D">40.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="2C98903D-C02F-4826-B10E-2C426496EB8B" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="51BCBBC7-4E89-461F-B999-E7DE094DC3A4" 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" id="1440B5D8-08D9-4D91-B926-
A95F84503D46">41.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="0CCA1DA8-7D03-4240-A7D2-E4FE93DB6D2E" 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" id="27CC75DD-4880-43EB-AA3B-
C5F1D0966FAC">42.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="22B5F689-4AA4-4152-89C4-2D6C4CABC384" wysokosc="18.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F083F47D-6D5B-4401-9621-A1E2950ADADE" 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" id="8E695DFE-1348-4A26-9D5F-
E69BE608488F">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3B430C15-DAEA-4F96-B8D3-89F9B4DF5A3C" 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" id="1ABCD62F-DFE3-4B98-B18D-
F98504DE1C07">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="284BF33B-429E-4B9B-A01E-05785D37CE49" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="181"> 

<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> 
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<wiersz id="BC962EED-79AD-4315-B26B-F11A6CAF17F5" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="2E215712-4C9A-4DDE-85C7-E7E22CF8126D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="3BDF91CB-BA40-4F59-8573-65F95E7574E8" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="880A9163-13A9-4D2D-AB32-57D25816F4E7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="585817B2-41F3-4FDA-9EFE-C5CD25532C43" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="61FED2DB-A62C-495D-8624-F5D194B1C969" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="CDAD9940-E213-4E7E-A7E0-02DD6E9672D9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="6E66315F-9BC5-4A71-AEB3-BD0E8C379590" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="32DD2AA9-51AE-488F-860F-28DBF0C0D901" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="4EE28242-E3C4-4376-B8B9-C2C381938033" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E1C30911-851B-4733-8490-8BC39DB970A5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="41849145-F062-4DE1-8180-CB866F914FD0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="8520D087-D6D9-4A37-859D-F2B8F4D25799" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="194"> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="E2640166-D14B-42B6-9711-43C1C3C8674E" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="6E3A1820-A12A-4496-BF06-B619D396D7BB" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="96374470-6B51-431A-99B4-D7A5D3A1338C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DD105022-230C-4FE2-9457-825C14ECE070" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="007780C8-9BE9-4EEA-BF8C-6EA867FBE5F5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="4D4E73CE-0B00-4AF8-ADAA-7D6D82FEE1D8" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="4BE4DFBE-E28F-43A6-A884-F895A06EF4ED" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E48647DD-C255-417B-9D04-3D7D1D3AF7DD" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="6C34DC1D-2162-477A-961C-76FA62A40459" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7A11F6A9-D24F-4C3A-8BA2-970F9C3DA44C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FF9CDB10-D0CC-4DFD-B046-FD53654EECE7" 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 id="DA6478AD-88ED-47FA-89A5-38B5791314E6" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="208"> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="F733D630-6789-49E2-BC69-2E15225A3A28" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="97B3CDAE-EB1A-4DF2-9751-C32CB0D0706A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="335F8B2B-A987-48C4-9A13-
C2FFF0947628">45.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="43FA6442-2BA8-4AA5-A55C-254DB0048B01" 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" id="1EAE876B-2858-4A67-8C17-
E68128588A76">46.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BF7C7FFC-8F4F-46F0-8CA3-6961D22F68C9" 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" id="DBECB04C-EC2C-473C-B677-
64C5C3C63E76">47.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F2028223-637A-4DC2-B13D-C4F3A3F0E571" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="DBAD1D55-DFE6-4C4E-9BA0-65F4B99D4B2B" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2D53B3B5-6B3E-4A8E-98CE-
85C7CEFAEAE5">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4CCAF2D8-1EC1-4E9F-9D39-3F2B5D2C9D04" 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" id="EE2E50AF-8687-4F7C-B653-
8C96D905075E">49.<fragment rozmiar-czcionki="6">Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4DCA3E4A-551B-4172-932D-1D1FDA66A07A" 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" id="27ED1ADB-FEBA-4E37-9FC0-
4BC067BA46AA">50.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6D37569D-E2C5-4B6E-B80F-F717FA237E29" 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" id="F9BE61AB-48C9-41D5-AD4A-
7862028E05C2">51.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="81055086-0600-407E-B813-72ACDFFAD676" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="0F2AE86D-8DDF-4348-ACD6-F0D93E97B5CF" 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" id="29748CDC-63D9-49C7-BE4B-
17D2391705EE">52.<fragment rozmiar-czcionki="6">Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="77733640-2A69-4B0C-8053-00136B1C8460" 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" id="F0527A6C-533A-4C7F-9ED7-
42B00EC848BE">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="20035F31-9305-48B8-8540-2710E1272699" 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" id="9A0CA77A-6A6A-424A-AC5A-
7698BD754731">54.<fragment rozmiar-czcionki="6">Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="FE55CE73-7427-4A4A-A150-3B6F251A884C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="223"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="BBE8C610-1A4A-4FE9-9672-88A1275C4971" wysokosc="41.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="802B3160-B47D-48D3-8B35-7A3BB13B00C9" 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" id="1FFA1D09-28FA-4373-9B9A-
08F1E100C5B7">55.<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 są 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></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="32F13B21-5A49-4027-AC80-925AF87F9B32" wysokosc="17.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0B2338AA-C032-453E-B931-C9D45D5BD4D4" 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" id="68548EE4-74BE-4610-B422-DD8B70EED2E4"> 

<link id="63CC4863-1732-4233-80F8-87EE16E962E8" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="Zalacznik63CC4863-1732-4233-80F8-87EE16E962E8.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 kompostuję 
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="EF78C19E-12B1-4539-84A3-5CE587228E92" wysokosc="23.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="70A0ABA9-132D-4634-93D9-B86BC266EF84" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="B81B4DDF-E3F2-4EE2-B454-A01F58CA3165"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="9E73F111-A4A7-40F2-9277-626C70A22228" wysokosc="23.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="FC861EF1-13A9-4E6B-A377-DD09D351F609" 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" id="5C08468F-76E6-4B55-BB69-F80C9EB28BF8">56.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Łąck</fragment><fragment indeks-
gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5FF39C1C-017D-4A21-A02C-55FF878BBDA5" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="EF4D3D59-8BB0-406C-A792-95CE06CD8B6F" wysokosc="26.45" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="6ABFAA9F-61E9-4A22-8AAA-A9701F87B578" 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" id="3B01B8A8-A384-4301-9491-
A34E9D30659E">57.<fragment rozmiar-czcionki="7">Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7"># </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F5D68EDE-C197-4BDD-A88F-377309815AAF" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="25CA4C7A-F7A5-4726-B653-C60F62D6D08E" wysokosc="27.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6347F7AE-2948-4B4A-89A5-C431CC50BBDF" 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" id="E9E33A15-DE21-4B31-8FCF-140A0925B6C5">58.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="EFC8A782-8A6D-49C1-A3AA-3636A094F25A"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">(iloczyn stawki opłaty z poz. 56 i liczby osób z poz. 57)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3113283B-AAF6-48D7-A22C-B705D80AE5DB" 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 id="F0403008-C283-457A-B423-0C241C9A345E" wysokosc="25.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3C113019-ED8C-4793-8A76-8C5447D11B4F" 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 /> 

<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="E066FB42-A9DA-4509-8FCF-917287EDAAB1"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.3    DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO 
ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI <nl />         (należy 
wypełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia oświadczenia w poz. 55)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="7A68734B-E946-4456-8436-9B59055F6215" wysokosc="26.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A86C9D4C-129A-4A1D-B07C-CCE9D9CC1BAB" 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" id="29A80D0B-B4EF-4244-88AE-2266C80AEDD6">59.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Wysokość zwolnienia określona zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
Łąck</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7"># </fragment></akapit> 
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<akapit wyrownanie="do-lewej" id="13C28132-BAEB-453A-9711-434096776C86"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">      (iloczyn liczby osób z poz. 57 i wysokości zwolnienia określonego 
w Uchwale Rady Gminy)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="44A6D160-A0E2-4920-825A-D3225FE027EB" 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 id="6F538594-274C-4A69-A940-8D5A048C5A29" wysokosc="26.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="B712F48F-11C5-4DDC-904B-135F747449DB" 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" id="EAD66F2E-9ADE-45EA-97B9-7E22C64E9A12">60.<fragment 
rozmiar-czcionki="7">Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 
uwzględnieniu zwolnienia, <nl />      o którym mowa w poz. 59 (od poz. 58 należy odjąć wartość 
z poz. 59)</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="21A8DA68-44DB-43CE-ABDF-C346423DD5E9" 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 id="27AD2AC4-5E66-4B6D-842B-47894961F11E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="247"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>285</kolumna-szerokosc> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="947A3519-A5F7-4A9E-86E2-0D2C3CDCFD4F" wysokosc="3.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3E81C810-43EF-42C8-A9EE-E419EC8FA12A" 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" id="B5E5C5BE-0A96-43F7-925D-
F123DC0CF208">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Pełna nazwa/pieczątka</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A80FC435-63BB-48A3-9DFB-58A8FCC0F622" 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" id="F20C7A57-038A-460F-B82D-
310F108123A6">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> NIP</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6479A658-1AEC-408F-B806-C3BA56B9B905" wysokosc="23.15" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="F19E0E30-FB9E-4818-9755-C119760B7342" 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 id="4E5F1E29-7D8E-476B-83D0-4BA78DAF7FB5" 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 id="3273CDE5-5DAC-4794-91AF-F088D0D2C024" wysokosc="27.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="8C9B8D0F-DBBB-444C-8AAA-CBD7B9ADDE9D" 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" id="6691F851-137F-49C5-8440-
6A376F3DA197">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres siedziby</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="829DD63D-75F0-470C-B452-B3B7E7C4F88D" wysokosc="63.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D88DC7BE-E051-4AE1-B789-93AF6D74D125" 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" id="4131E719-4D26-40DB-901C-
9CBB2F9FB8E2">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby upoważnione do reprezentowania 
</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="269AC34C-80CE-413E-B439-
B65D348A4813"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="36B9CE73-0CB3-4503-9630-
2935A7E51ABC">65.<fragment rozmiar-czcionki="6">Sposób reprezentacji:</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="C5E49FFB-371A-4F8A-A3B8-
C7D40FB28217"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="5C7A85B3-3EBE-455B-9294-271746E56C40" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="251"> 

<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 id="9A312F3C-33E2-4945-B011-8AB2C2342E6C" wysokosc="15.85" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="7598EE37-6442-4DA6-B14B-D8BECBA59DDF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DA26D5A9-F32F-4396-B10F-DFAA94BE7245" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F28297D1-FA93-4541-B4CB-0BD547F13D4A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0BC5EFFD-4B9F-4EE7-AECB-2EF3DCAEEBBE" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F50F88C7-50A1-46F8-B037-948F35C7500E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7A58E1CE-F0FF-4322-AF4E-7B7F78784612" 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 id="D049A584-9F3E-40C9-9EB9-4D2F8C4EDE81" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="53408E93-68F1-4D22-8E1D-51D2424CE877" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="5EC66F34-1F4B-4DF9-A93F-4AF942C010CC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D9E46496-AB76-4550-95F6-BF6539B2CF64" 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 id="C39D1548-8169-4D4A-8DEF-0CA6DE4C0201" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="265"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="83CB7135-18AE-41AD-AF72-3FA353ED69C6" wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="88AC0281-C01B-4BA5-9B00-2EB8445AD95C" 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" id="11B9BDF8-1CD6-4598-8F47-
8A413C856282"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="511F31E7-E685-48C4-8F33-D231B07C239A" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="268"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="758D1E9F-B184-4645-9293-C5E789E14BA6" wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6023AB2E-ED0C-4757-8A3D-F81CB62122E5" 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" id="5A5B18B2-CAA7-4329-91EA-
4B74FCBF6C0B"> 
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<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="934513CE-E88B-4435-8859-9E1D04D9CD5C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="274"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>59.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>57</kolumna-szerokosc> 

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

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

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

<kolumna-szerokosc>92.25</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>87.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="0432B000-11F0-41FB-8854-5022D90D99C0" wysokosc="27.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="CE037F40-CEA7-43FB-B360-A8B29250F39B" scal-pionowo-start="tak" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="C43BAAC4-8C0A-4E8D-A767-AB37881FE067"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">66.  Pojemność pojemnika / </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="29E42FDA-105B-46AD-B692-69D3622B74C7"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">worka [litry]</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="B91DF769-A123-4BC0-9FA6-ADD4DAF13D10" scal-poziomo="5" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="AE1E8B8C-CBED-4066-A8CD-4ACE511DA224"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">67. Łączna liczba pojemników / worków o określonej 
pojemności przekazywanych <nl />do odbioru w danym miesiącu z uwzględnieniem frakcji wytwarzanych 
odpadów komunalnych</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="C81992D5-9EC4-4B68-A9F1-E7B418C7AFD2" scal-pionowo-start="tak" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="FCE7DDA1-A49D-4BFB-8781-B5D1F5E79541"> 

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

<nl />68. Stawka opłaty <nl />za pojemnik / worek <nl />o określonej pojemności</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="09F07485-04F2-498B-BC26-4A341DE65191" scal-pionowo-start="tak" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="7EB57A24-D086-423B-BCAC-18346F6D2CB6"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">69. Miesięczna wysokość opłaty za pojemnik / worek 
o określonej pojemności</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6B032386-38C1-4993-A21E-CD019B40F90E" wysokosc="7.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A6FA9B33-E59F-459F-BF58-877BC14A3489" scalona-pionowo="tak" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="07FFF142-456B-4D6C-AADC-595FB4FDD961" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="FD2AEEDD-55F9-46EE-B301-D6B626AE8F4A"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pozostałości <nl />z sortowania</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3315B1F6-B680-4EF4-A1FF-508D1E7981AD" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="DB78B2C5-C68F-4F92-AE20-FF5373396D5A"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">metale, tworzywa sztuczne <nl />i opakowania 
wielomateriałowe</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="133CDEB0-124A-4E9E-8880-AA9881E11E3B" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="2C3914F8-84ED-4A94-A068-597021AE0FB0"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">szkło</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="50806DEF-A45F-4142-9C78-C147184ABD32" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="50EBCADF-94AE-43F3-BF37-4712BC35F707"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BD5FE08C-F6E8-4648-9A39-24D46640E6F2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="80D28AFC-008F-4F1D-97E6-42A72A3F2E36"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">bioodpady, stanowiące odpady 
komunalne</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="9CE212B3-BB43-4495-96B7-B650A7C023B6" scalona-pionowo="tak" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="73A54F77-19FF-4EEE-90C1-371BF343F1FC" scalona-pionowo="tak" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="C25BBCE9-2856-4E85-970A-90071CEFF7C7" wysokosc="23.3" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="47A6C674-1FF3-4795-9477-5237D0CFE429" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="C0AD1ED4-1C56-49AE-9445-8EDB4C14CB7E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">worek 60 </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E0DDF3C3-5CA8-47A8-B880-487719ECC797" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FE0B6001-24D8-42A7-A9D1-8173B61481AF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="909B1204-2C93-4A45-9AA8-2B8309A9720E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0C285540-1357-45FD-9E86-FD7B4EB9E348" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="2937BB21-CD35-4B44-8170-53DD2FEEBB11" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="764D7D65-FD1D-4488-8578-C9B1BC8029F9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="61A4950B-46E2-4A8D-BBB9-E12332FF1A84" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="6A173125-6405-4B1A-BF32-8B8C8C35B4F9" wysokosc="21.7" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="0C486207-5ACE-44B4-BC95-46055A60C0DF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="EC6AB687-2B62-4DAF-98B8-9DD03B67D45C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">worek 120</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7F434B64-521E-4713-8FEB-6F0111436637" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="92A34139-D0FD-496B-8013-1945CEE60D12" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2B687D57-5582-444B-929D-EF06109B1DC8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1B095BCE-B6B4-41CE-BA98-EB8195D661B1" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C949AE4D-444F-4647-B3C9-D634AD42C4CA" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="CE7F0A28-D16F-4165-8607-38A7DE1B5FD2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C08D24F2-E33D-490A-9908-F61D45E1B5A9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="DCEE8B7D-DBE8-4E3A-9A17-5930F69EAE48" wysokosc="20.85" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="6AB71D5A-072A-4C6A-849A-4C8AE445BF19" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="67FD82EA-7970-4D3A-A111-78CCF136CD20"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pojemnik 120</fragment> 
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</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F198EBA4-4BBC-4F78-98AC-869F13435EA2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A35B4F2F-D5D1-4299-B877-48059BD7AEF5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D10EEFB4-A4B8-4711-8EE6-CAE958FD4B25" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="517E4529-9D8B-4892-AF9C-F009A8BF2DB8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="650817B2-438F-4EC9-A051-2FD420D9674E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1DB5FF48-242B-46E5-B2CC-47876A1CBC04" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C60BD514-211A-4227-869A-82F8648EF15F" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="4C1FE6A2-36EB-411C-9A27-AF2578A1D517" wysokosc="21.1" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="3F2C64AA-5B1D-400E-AA3B-E042095C4BE6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="2C8DCE7F-E9C7-479E-B5A9-800239DED6AE"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pojemnik 240</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="AB0E354E-276E-4581-8617-B53F344CFBCB" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E4326C85-2AB3-4E6A-BA72-DE603002E921" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="22C4E087-CF97-4A97-8BE3-F3F021D58856" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="02F27DAF-5A84-4542-BFA0-757B137436B1" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="54DC44B4-83E3-47B0-9391-892A93088666" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="7C61DB4C-C999-48A5-BF85-0AEAFDA0C0A2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AF8676F3-80A7-4B89-93D4-6E96FC1E384D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="F13AE533-1D4C-4471-9A8D-D5F6556A2BCF" wysokosc="25.6" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="EDE732C0-B917-4362-8339-A8970D3BAF08" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="8FE0DD8C-D75D-43CF-8A30-4FCA4A689751"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">pojemnik 1100</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="08804B65-8D29-455D-BA65-51D26345A807" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9E7B9D99-2654-43BC-847C-FE7A46B9ABA3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9D8A1480-E2DB-42D2-8447-2AE8A36B339D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="76A59F9D-51B1-4C28-8D4A-A03D83C16DA8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E4747959-28A4-4D6A-B9D3-4811FF4710D3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E253C3E6-D238-466C-9A18-4D17D2CE5847" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="889C5A4F-C288-4B46-8655-03F5F8540086" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="A3634ACA-E63C-4310-94F3-5ED58C743CA1" wysokosc="17.3" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="57CBC7AD-10BD-4F86-9C27-6DBE64485803" scal-poziomo="7" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="do-prawej" id="81F2403B-30F8-4BA1-91E7-F1EBA3870BE3"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="6">70. Miesięczna wysokość opłaty [zł]</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="47FD2291-A6DD-4DAE-B75A-F834CD13AF70" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="4FA879F5-E2E9-41FC-A77D-503E5C1D9022" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="335"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>266.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>247.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="AAEBA5B4-622A-4DE7-831F-EF5EB7A0D8CD"> 

<komorka id="52A68A02-8D31-4A92-84E8-42954A7ED08F" 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" id="3770A46E-CC88-4396-877B-
58F1C9D7EBEB"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">J.    DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI 
MIESZANYCH, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ I W CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="C782FA37-0BD9-49F5-B768-1FA05D061983" wysokosc="25.05" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9B61B925-DFE8-4CA9-AFB4-367F79F562C6" 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" id="C9F4E8F2-7876-45D8-A2D7-D2DAF1089C10"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">71. Suma miesięcznej wysokości opłaty [zł] </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="26A255A4-4415-4C49-B8C4-4DE8C1B5E6E8"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">       (</fragment> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="8">: poz. 58 lub poz. 60 + </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">dział I2</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> poz. 70)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="0D554E6B-AD5F-42FE-808F-028006A78917" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-dolu" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 
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</tabela-word> 

<tabela-word id="C0C068E0-6D5C-4EF7-B317-873738C40C83" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="341"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="33045A6E-FB21-4ED3-8C62-8C2F0C03FDD3" wysokosc="132.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="C281F259-294B-42DB-AE5D-190635DC1E8C" 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" id="BF5301C6-4B50-4563-906E-
BBF04DC015F9"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">K.    OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY 
SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="3" wyrownanie="wyjustowane" id="3F9D8624-283A-4035-A4E8-
9DFC436C5EC9">72.<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 rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7">zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-
czcionki="7">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment><fragment 
indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="487D22F2-4E92-42CB-ADDE-A4DB03B3E9D1"> 

<link id="67CBEE49-FF9E-4808-BD91-ED7A080BA867" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="Zalacznik67CBEE49-FF9E-4808-BD91-ED7A080BA867.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 wyrownanie="do-lewej" id="FD225A16-CCD3-4FA2-8411-1139B0D79104"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D7537F3A-A4C2-4F5F-938A-A7D1A51F0A43"> 

<link id="7AE2B862-372E-49EE-8686-FE135C0B72DE" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="Zalacznik7AE2B862-372E-49EE-8686-FE135C0B72DE.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" id="93E6A5AC-DF79-4EEF-9B05-58CE31F5B2FD"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="5" wyrownanie="wyjustowane" id="74EBEDD1-D091-4C86-AD1F-
9A0AC05FC409">73.<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 rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment 
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rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-
czcionki="7">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej" id="F9FC5C7F-D0A2-4B15-8BEB-
E71CEE15EC32"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej" id="9D7DB22F-798B-4A39-8386-
623F95306CA3"> 

<link id="90174485-0013-44E5-9931-C840C91F4EBD" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="Zalacznik90174485-0013-44E5-9931-C840C91F4EBD.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" id="E982CA4C-2ED6-4D87-A384-
BDB6E90AA710"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="C4C160B5-88E7-4745-AE50-
CB1BF4DBDC48">74.<fragment rozmiar-czcionki="7">Data wypełniania deklaracji </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="14BCBF08-1559-418F-A1FC-B78CC3FB80F4"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">       (rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="060E4187-3681-49B0-AB3A-
0D0D7087676A">75.<fragment rozmiar-czcionki="7">Czytelny podpis składającego deklarację / osoby 
reprezentującej / pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="7BFA4D11-0641-494D-BCFF-C1A0D998B4F0"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="D94012F1-9347-4DAB-BF76-0860998B0EAD"> 

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

</akapit> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="EBFF76B4-094C-433C-935E-D530E0CB1BEC" wysokosc="42.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="12EF8F92-B920-4BF7-98F0-18DD0B81DBEB" 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" id="87B4DFF7-9028-447A-B134-
4CC84B61DFDF"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">L. <tab />  POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="FEDB49FE-FE47-42AB-95D0-A4D5CC67701F"> 

<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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="EC33FD0E-4819-4F12-80DB-167731A9DAB4" wysokosc="347.35" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="89DD1862-9A4B-4A83-BF9B-58C492804323" 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" id="E27DC181-6B10-45B2-8DAB-
DE12E3363D76">K.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="1DB3172A-59A1-4B57-974C-
401F43484431"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">W związku z realizacją wymogów 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 <nl />– ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego w dalszej treści „RODO”, podaje się do wiadomości 
następujące informacje: </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="6E472700-0F51-4339-BAFA-
0BBD6580FC79">1.<fragment rozmiar-czcionki="7">Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego 
z siedzibą w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład 
Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, e-mail: </fragment><link id="A6656E42-671B-4D5C-
A9DD-2318E7A08202" cel="mailto:biuro@gzklack.pl" typ="hiperlink">biuro@gzklack.pl</link><fragment 
rozmiar-czcionki="7">.  </fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="E17725AA-DF1F-4EAC-8860-
435DE0FD8C6A">2.<fragment rozmiar-czcionki="7">Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan 
kontaktować listownie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
</fragment><link id="5888DD75-D2EF-406C-BA17-F60296980592" cel="mailto:iod@gzklack.pl" 
typ="hiperlink">iod@gzklack.pl</link><fragment rozmiar-czcionki="7">. </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="6976C971-F26F-4E99-954C-
B3A56EB22402">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Administrator Danych Osobowych przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i e) RODO w związku z ustawą <nl />z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="DC0C36EE-3A75-4E29-9D9D-
D9CE93285806">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
w celu/celach:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="CE213775-CA19-4A00-8617-
7E7E9797C86D">a.<fragment rozmiar-czcionki="7">wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 
Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku;</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="211878BC-6B4E-472E-8FFD-
E3773512F6C2">b.<fragment rozmiar-czcionki="7">wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem 
umowy;</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="75BBED1E-EC9A-4E17-803A-
E6A6F46EFE5C">c.<fragment rozmiar-czcionki="7">do wykonywania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="10946A88-B618-466D-BEA8-
F37C08F219F6">d.<fragment rozmiar-czcionki="7">w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu określonym w treści 
zgody.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="01A17DE1-8209-46E6-920C-
8A77AE83AC01">5.<fragment rozmiar-czcionki="7">Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu. 
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność 
wydania przez Wójta Gminy Łąck decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="8FD9E73E-2920-496C-AA57-
AB165447BEED">6.<fragment rozmiar-czcionki="7">Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być 
zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych na podstawie zawartych umów 
o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył 
przetwarzanie danych osobowych, <nl />w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonego na Gminę Łąck 
obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, podmioty świadczące na rzecz Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Łącku usługi pocztowe, informatyczne, a także organy publiczne i inne podmioty, którym 
Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="68AE3202-CEF5-47E6-AAA5-
59FDBDE1EE59">7.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="CEDD30C9-9DD1-47F8-883D-
250DE0F72E3D">8.<fragment rozmiar-czcionki="7">W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada 
Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania <nl />oraz ograniczenia 
przetwarzania. </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="C2CDC012-66E2-4748-B9C7-
FDCC4E7109FB">9.<fragment rozmiar-czcionki="7">W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
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posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych <nl />(ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa).</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="CA538742-F274-4CAE-BACD-6248147C9E4D" wysokosc="2.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="321F87E5-10C9-410C-A8BD-AE47627A0D2E" 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" id="98DCE15E-8A82-4C8C-9455-
4B57768D42A9"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="DFE07C44-7E8D-4D9F-8538-148851609996" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="342"> 

<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 id="F72392F9-50E6-44E8-AFC6-BFD1CFA88113" wysokosc="22" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9D4F6BB4-44E7-4937-B6DD-B2A9ADFF2EF0" scal-poziomo="5" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 
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<akapit odstep-przed="3" wyrownanie="wyjustowane" id="B636098A-4F95-4F61-82CF-
E0B76A7B4702">72.<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 rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7">zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-
czcionki="7">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment><fragment 
indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="B0E90FB2-4CA5-4058-8201-418157EBDEE6" wysokosc="12.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6E2CAA6E-5464-48C3-9B64-178D0CCDF1B9" 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" id="9691AF7D-0344-4EB7-95EF-F32BEDA221AA"> 

<link id="E06D0804-248D-44DD-8137-8A25A0B5666D" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="ZalacznikE06D0804-248D-44DD-8137-8A25A0B5666D.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 id="BDC3E140-8868-4938-AEDE-84157F1B6311" 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" id="FEF3CDE9-5177-45E4-BA14-0E40591F57D4"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="960957A8-5BC4-4936-9EE4-C995BB5CC660" 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" id="8672AE14-8AC3-4E5E-8397-639F6E1EF0A4"> 

<link id="7856F2E4-3150-4283-9A88-589946CB9FF1" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="Zalacznik7856F2E4-3150-4283-9A88-589946CB9FF1.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 id="E371D2A1-10C6-40EF-849F-235BB9E94C37" 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" id="1F42DBC9-794C-473E-8097-800DEAE1A085"> 

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

</akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

<wiersz id="EDEBA743-1C5E-4D9E-B5D0-9EADE042BD2B" wysokosc="22.2" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="069FC668-4265-4C4B-B817-0865A5EF6EC0" scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="5" wyrownanie="wyjustowane" id="66C4A402-4BCD-43A5-86F6-
777F152D05D1">73.<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 rozmiar-czcionki="8">(</fragment><fragment 
rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem </fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-
czcionki="7">X</fragment><fragment rozmiar-czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="84936A49-F4E3-4A5C-9318-E5A7A3CC798B" wysokosc="13.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="AFDF512B-8467-4B97-93D1-C85E8A38BAB6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="3239DEE5-1883-4DAA-BBED-B825592AD2B1" 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" id="F65123A5-558B-4640-8FAB-
4C5526850F68"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1BB90F99-C706-4FFE-A297-A40CF944821D" 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" id="27228C52-8DD3-435F-BDEA-
023A058E09F3"> 

<link id="55BF900F-9FA0-475F-82C0-752CCF5BEE76" typ="zalacznik" mime="image/png" 
szerokosc="22" wysokosc="22" cel="Zalacznik55BF900F-9FA0-475F-82C0-752CCF5BEE76.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 id="F096EE5B-2476-4A21-B2E9-46D0A9012F75" 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" id="D7A7B47F-7789-4199-BF50-
D7382B042F70"> 

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

</akapit> 

</komorka> 
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</wiersz> 

<wiersz id="50FCE6D9-C13E-4AEB-8A26-CF52577E4495" wysokosc="11.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="613C98B9-F055-424B-8024-0051591647BF" 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" id="5051B764-161D-4B58-82A7-
A90ADF13A38F">74.<fragment rozmiar-czcionki="7">Data wypełniania deklaracji </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A6813B6B-49F4-4FE0-B493-48D5D7300B33"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">       (rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3ECFB986-B5F8-42A3-88BF-9D87EF3D718A" 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" id="88CF97A7-F71B-4EBF-B0BA-
91DC4C0DCFFE">75.<fragment rozmiar-czcionki="7">Czytelny podpis składającego deklarację / osoby 
reprezentującej / pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E54E2E16-3A03-4858-9A93-9E7915AC37AD" wysokosc="12.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9149B36D-855F-4DD1-8461-91F27B4323BE" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="54EAA6BD-A173-498F-9831-EAED73016EF6"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="411982E9-4FB7-4A9D-93EC-390E983FCD77"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 
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<komorka id="5091DECD-BEF4-4458-8F17-B7D81AEC863C" 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" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="869FCF2B-E354-4371-8009-E70B90DA0D5C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="359"> 

<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 id="19EC18CD-4D8B-48CF-B2E4-09CD612C14A8" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5E81E307-1FB6-4676-A450-DC6B76D671D0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="B9899579-12A4-4A6A-ADCE-6DAB5CD46C2E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="1CB08DD8-7ACF-458F-B84C-4641C3C6AEA1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="9016FB49-C07B-44BA-BB6D-84E63B6D1DF9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="BB232A12-2A94-467F-BB7F-31A91EEC1185" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="CAE704FC-C0AD-4F92-BA7B-08C53D75E7BB"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F2DE089F-B2E3-4D6D-A2CA-EAB0E55D9F84" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 
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<komorka id="E2A7DFF3-DB49-4EB1-B023-7CB4395CBE08" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="4D06B5E3-CE64-4B41-85DD-C17992412F61" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="C92A8F44-7BEC-4BCC-972A-B0C6F6197FF6"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3D66909C-395F-4E51-938A-0BE9458DA69E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="4C656D8D-D04B-49B8-B28F-BA66EB8890ED" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<akapit id="9A93C533-F7A0-4362-B155-13739E3F660C" nr="4" wyrownanie="wyjustowane" 
par="409">|<nl /></akapit> 

<akapit id="EB49EA9A-2296-4120-AC5F-7D47DAD9D9D3" nr="5" wyrownanie="do-prawej" 
par="410"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DO-M-WWL                                                                                                  
<tab />zał. nr 1 do deklaracji DO-M</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="11CFD2DE-40B8-4F6B-9298-C4C974DDAB4F" par="412" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współużytkowników / 
współposiadaczy / </fragment> 

<nl /> 

<fragment wytluszczenie="tak"> wspólników spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska id="2CBAEA2E-8317-4BBB-9BAB-51FFE699C61A" nr="I" par="413"> 

<tabela-word id="E096711E-0785-427E-A529-4EED01F6236F" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="414"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="320D7441-380A-4E42-B28C-AC5EF7CBB5F9" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="23092D3F-044C-4791-9401-CC38597C7252" 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" id="98A13641-BF04-48A5-83A5-
97FF029E565A"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3DDB74E1-2662-4E66-9FFF-
5B16A68311A0">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D06A2B7F-A9DC-410D-BCC7-
5DA5B1752A25">2.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8C940EFB-AF08-4B59-A220-
F49210FAE1FE">3.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DB3979A2-316B-4EE3-BD86-
7991B5551A0B">4.<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" id="A5F340BF-85D6-46FD-B92D-
0E9979D0978C">5.<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" id="2CA3711F-3FB2-43AC-B809-
E6071C2A3168">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E821DCCA-6663-430C-9341-
0B0EAA3C86FF">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="5876CBDF-704F-4A91-BBA9-
722245D9ECE9"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F10D3627-9680-4190-A82B-
5BAEE2DE8819">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="49F16FC6-0498-4B86-A855-
E598B9F2DEF6">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9BBA8EF4-21CA-4469-B8B8-
A1761FE80305">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0EA8A13F-6C11-435F-BD36-
A3650E43E01F">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C3A7DCF6-AE83-4B67-86EA-
9B33120505B0">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D66D9966-C9B2-4C1F-813F-
46F43622434E">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2B70DD1C-9893-4440-BBBB-
4321F65444A1">14.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1E383F69-E627-47C3-87C1-
324D716E8F76">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7DA05808-6FC6-4986-8E10-
5EE0148F96E9">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="95CD9743-B2A1-4382-830B-
7434BC05FC40">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="DA15DE04-4B9C-4A9D-92C6-97A6949A30F5" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="415"> 

<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 id="DDD68AED-80FD-4577-A443-C2D1E4DD1A9A" wysokosc="25.5" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="0ED9BFC4-A240-4D32-BCDB-3A4AF3EE145A" 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" id="686B2741-4DC4-495C-BF81-
B25BDA47F7EF">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BCF4C365-9681-445A-A74F-D37FBBDEECC9" 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" id="6412C8BB-28D1-44B8-8F7F-
C0585EEAE38D">2.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="49F65D12-92DF-4CCA-8221-4DA38C9B38AF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E254312A-5C76-43DE-BDAD-
0B8F67B7DC89">3.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="B67B48CC-0AFC-46BE-A04D-50344477A2FF" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9BF893E9-C2D2-4446-895B-13A805786F58" 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" id="7719EB2A-AA3F-411A-8021-
47ACB2F1C247">4.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="250E106B-DBC4-4C47-8367-001D1270C68A" 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" id="786C08E6-4767-45A2-97EB-
A3E4B8B702BD">5.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="8EE853C6-E33B-44F3-8590-E7276C2175AA" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="7333A47E-6010-42BD-B351-9A6BBED284D2" 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" id="8194105B-9B96-45E2-9556-
301564FDD0CF">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="68071433-157B-4A54-8F77-202BDD7BAA02" 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" id="B479917E-4D5B-497A-A7DE-
C8F009CCB7B3">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="AD8611DE-DA16-4EA7-9F3F-F2A6BFDAC8F6" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="419"> 

<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 id="275F4347-78DC-4130-8117-574BD89100CD" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="F672A8C3-5535-4519-B4F3-1BD1852BB27F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C5FC53C3-0D45-49EA-A981-1C7EB01B46FF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B1F247F1-F360-40E8-93DB-7598F485173D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="535FBF23-B4EE-4EB0-ABC7-E039139CFBA2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A5081693-DB96-48DF-97DC-EEC4F450752F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="71856A85-C354-4269-B817-3BC1FA1501CF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D4026627-792D-464E-8159-C3AA722F548F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="873A0DCF-1BCB-44AD-86C7-170532AE003A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="82D4F9EE-8CFB-455A-86B2-1AFB5CB72DE0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E5047ECC-14DA-4526-8A74-6B0632D29424" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="451F22BA-9800-4C76-B79C-37D9724C05B6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="10B87332-7307-4249-8C62-2138EFF9E19C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="432"> 

<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> 
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<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="6D33E807-10DE-4008-ABC5-F59334F8DEE1" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="9483BAEC-A8B7-4449-8E24-01E259A9EF68" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="27661CDF-EE02-4C69-9B5B-8BDE1CE0A3F0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C0C1FB57-BFDC-4AF7-A60A-A511745E6432" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="57A62A1E-A8A5-48A0-B0A0-4470B2ACC451" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AE3BF014-51FA-43B5-BEF5-AE673FCB35DE" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="ECBC1F8D-8D57-467A-B336-6AF406090893" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D2A70188-F4F9-4881-9892-E8D584AC0302" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="462E38F1-8BA3-4EF6-A947-858537E34143" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F90FDCBB-CCE1-4D38-A72A-1CF8191BE805" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C0C73CDC-2F6F-4F21-AC1C-B18201C7BD03" 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 id="75ABFF91-7AA2-4636-8B41-C99CDAF109FD" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="446"> 

<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> 
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</kolumny-podzial> 

<wiersz id="A90750F1-AD22-4284-B58F-531134BB4D20" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="6D7AE283-6CCE-49A5-A13C-7DE7A74E49A1" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="55013255-7691-412D-A523-
9E4B0DE169D1">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1114E226-DB60-4CC5-ADE0-18BB95768D51" 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" id="19513398-54CA-45BF-86AE-
746AF448B005">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="0193BD2E-DDE6-48F5-B911-43A05FC745F4" 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" id="60F38DA3-CF13-43CB-BDBD-
CE9FC89B1930">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4BF74A82-664C-4607-AB36-7CB09FEBCF38" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="01E814A5-EC3C-4CE9-9A3F-B10578E47182" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D13D46BC-A3AB-4C08-B9FD-
9ED51C2BFAEC">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="03F0EA5D-1DB7-42CF-9499-8D14E02FB11E" 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" id="C832D6A4-7388-4C81-861D-
ED293F5C0E85">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="466E263B-36DA-4F02-9C40-1BAE7A3EC8D3" 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" id="2D5DE67F-C39B-445E-8DAB-
44616766EED3">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="DFC39293-BEAE-4D26-B862-E60DFEA80713" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6DBFABEF-D948-4C4B-BA95-
93B2FBBFEB8E">14.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="063B177E-1606-4EE8-8AEF-C7E9EE977C37" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="697D95B7-F8D6-467C-9575-F32705D54966" 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" id="E8A892D3-ED4B-48D8-B110-
4C6721D70D2B">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6E041716-3072-4BBC-9008-9115368A6F90" 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" id="B5FA93B2-1055-4227-A8DB-
379DE7BD4890">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4B2352E8-0C67-4C28-A15D-816D2B915402" 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" id="389D7B2A-AEE1-417C-BF75-
01AA5A8F1960">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="CA6D4359-9BCE-46D0-B608-7F2068B11D38" nr="II" par="460"> 

<tabela-word id="24175DBA-1DB7-41E8-9CB1-74F72C6BD5E4" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="461"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="619D05A9-AD56-4A86-BE9E-AB3EEC703109" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="CC55FA41-B679-4437-86C4-01C293DA50AB" 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" id="BA112175-1ABA-4442-9DD7-
3C713E11DE08"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1EB28D88-E365-42C3-B505-
B9D525E26951">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7F8BD372-9B64-46AD-85F9-
34354F148490">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8243A76A-ACEA-4586-AC4F-
611F7D255952">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E8C6AEF9-8C2B-4FFC-9D7A-
0E4B3D5C9E90">21.<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" id="BC3BEEB0-06E4-4036-B3C9-
76C7BF8C137E">22.<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" id="BDF04943-0164-4AD8-9970-
4A873CAC586A">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="05B55D45-232D-46E9-BBC9-
C8D809BA4469">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="50D9C83A-6485-4536-B04D-
F46B294A2470"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CA7A921F-6FD2-4622-9BC1-
9D709333B879">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="FF2D3A8D-04F5-486E-88F0-
C84E1880913A">26.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9E18E5DA-DE5E-4747-A9B3-
D6102485E11A">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8B5329F3-CDA0-4929-B767-
59C19AB07C9C">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="AAF7A6A7-522C-4460-8198-
0E9F1D8475E9">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="AF27C3C0-A4A5-44DD-BD39-
32562454482F">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CB87BFE9-D006-4ABF-8773-
6AE4F33D9AE0">31.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4F5372F9-1F19-4258-9897-
5BA71D098BEB">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A638FD60-CF2E-4C60-B504-
1CC70C69BFDA">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="59069FBC-23B9-4F48-B5AF-
BDA64506C3E1">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="396D2C76-F6B1-4941-881A-85121967B190" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="462"> 

<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 id="2BB2D7A6-8530-4504-8861-F3382B88F0E2" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="28AC3BC3-3F41-4D6C-A3E8-0E4F7EF5561E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="365EBA13-E46C-4E2E-AAD1-
B9889A304A15">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7F2ECFD8-100B-4B0F-BA56-8AEAF5C3DE57" 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" id="73636BF1-7329-4FA4-8429-
619C8A2E341E">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="11AA15C6-E2DB-4283-B04C-CE8954A0F43A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EEC37955-ECCE-449A-AB77-
5B1D6C7D15FD">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4D33153A-8F56-48B4-AD60-FF70B36BE3FF" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="AA5C25C9-A9ED-40D4-87EE-AD6D3DEBCE96" 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" id="B6C5A276-A4D8-47DF-A12E-
0EBF83137B2F">21.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="61E66F0B-C591-4B56-9993-88FDDF0395E8" 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" id="5203FA99-7EDA-47D8-9B50-
38DDDAE44FF9">22.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 4422



</wiersz> 

<wiersz id="C4F9BD14-2A89-4C62-8F39-E396E3670A85" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="79F8A684-A3AC-426C-A16E-D76A5093A834" 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" id="7C2943E6-9E6B-4AC4-BA3A-
FED0DD672B7C">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FF74D606-4EB6-43D0-A35A-9673AD050E5F" 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" id="10A6D5BE-C448-4728-83F4-
BDF9259CC445">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="5FCD0CBD-0C09-4DCC-BAEC-CD237A109363" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="466"> 

<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 id="6A7B4A54-C9AF-4EF9-AFFC-0A25F100CB5E" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3333ABCC-0506-47BE-9C7B-FEBE6D460423" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DE1855F1-B038-4A17-969B-8C85F0F66CF2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="882DD157-9E67-49E0-B319-EBFE951F3A6D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="42214274-FA9E-483C-A48E-F955578182A9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="6AB79C17-E377-465F-8B20-9DBE14FE7638" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="69374807-A109-4DB3-9697-B5185486C106" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F1B0BDE7-6011-4B57-921B-CF171FF9221D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1CBB2E4A-4F82-472B-9411-A8837A91008F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2475B7FC-1C95-419B-A5E4-7AE08019D6EE" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="92B78447-F214-488E-9A90-21F6F2F0F843" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="77D147FA-B1CD-44AC-9CD1-47F87B10F58E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="99C3587D-328C-4333-8F0B-6796635B8684" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="479"> 

<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 id="5EC47013-888B-4E3C-A5AF-F68FE53B923C" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="A7EF62F3-9063-4517-996E-A336B16AC31B" 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 id="075CC5D4-6950-44DA-BAC7-343C030D14B6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2E7863EC-6C51-430D-8B7A-CB48EC8B14C0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C04130D4-2234-43BD-97BC-C35743F1F4F5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="54363084-347D-4338-A496-E00C7959D4A2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A8B18988-B25B-4BF8-8E5B-F856BEC710D1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="56200266-98F8-459A-90C1-9B5946C8EA3E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EF1B7124-545F-4E66-AA86-0784624E9EC6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FB464080-8DAD-4FEC-96B7-31223EDCC64C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9461E9C7-8E29-4D22-9CA3-410D4AF97071" 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 id="58991C96-8B9C-43F4-835F-963A0186B206" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="493"> 

<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 id="52191798-A084-4DEC-B039-18E7BEA72F92" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="84D9E628-B244-4AA2-B84D-CB11F1AC6F15" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A2165AB5-9025-41A9-8D96-
48DDDE7E5B41">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="73C9E2E2-7C3B-4614-9082-2A6B9F18C9B0" 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" id="EE7D9A8B-D106-40EF-A7CA-
9703B787547B">26.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4B0F4D75-3308-4D09-8EE0-6EA97899F17F" 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" id="D39B8784-C817-4357-BE1F-
0060286F64A5">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="9475DD20-438D-4BAB-85F2-5666388332B3" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="D3CAF81A-B843-4C22-9668-DAA51FAEF025" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="68E84E17-662F-4F40-956E-
697C6615B240">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E4903A10-8320-42C0-9879-2C373E6C4A01" 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" id="B2F8EB8B-0444-44D0-A54E-
ED01C3C50943">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8F6DAECD-3E69-4D34-B6A6-83598B940547" 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" id="62EBEF0E-CAD9-4507-8A0B-
61CA404CB79A">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3F473450-46E8-4DEF-A985-AE0B06372A01" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F50E0C63-33AF-4C62-A920-
0951C1515CCC">31.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6A3E9CB4-DFC3-494E-83CA-5BAD1D2FB0B7" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="64D1C46A-D3C6-464D-B3AC-7610931F779A" 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" id="14CE1E5A-7B8D-4ECE-B999-
F86C5D847E95">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="73A097EF-0663-485D-BB80-11B17DFB3506" 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" id="877AAF2A-0665-4B56-866E-
DCF5FA384BAD">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3BE1C5BB-0937-4E28-9D2F-4872B5A22768" 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" id="6AFCD67E-A28B-4068-8726-
A6303F58165C">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="C78AE491-C86F-4322-8F46-34C0653D1969" nr="III" par="507"> 

<tabela-word id="D5DA9D32-C43E-42C2-B317-7EE581870D99" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="508"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="4C6E3C51-AE88-4713-B6C3-E4AA6FBDB8BF" wysokosc="195.6" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="C1B969B5-250F-4020-9D90-344847FCAFE1" 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" id="43A4CC4A-C52C-482E-A99F-
9AA2F4561FE7"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="086A609D-8C53-45CC-80CA-
77FEB71F4B7B">35.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="305FFCD7-76EE-43CD-80C3-
1B9D3CA7B343">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="80D2289A-6219-4122-8821-
9ADA588F6B19">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B83E0EC7-E739-4F37-A835-
FE0C4254D0BB">38.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="76BA14D1-C520-43EF-A164-
AFD08891D5F7">39.<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" id="60987EC1-E370-49A9-9B57-
B34BD24F79A3">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5AEFDFC7-4E29-4E1B-BEB3-
CBF6C23F6DB1">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="5B3F8119-9F8D-4526-AECD-
550CD89F14DB"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="85911974-1048-49F1-A50E-
947C3BE0613E">42.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9CCBBCF6-4E9E-4D7D-8C8C-
BBAB0ACCFC34">43.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9028BA15-3AD3-425F-AF41-
3C65625A3577">44.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0469A952-1701-48CC-A583-
9F1E9C340F89">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="40936CBB-5BDF-4ADC-B6A3-
C773FCE5E58F">46.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="02629AAB-BB38-407C-B3BE-
4CD9433FA4D3">47.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1126F6D5-5719-478A-8E4F-
D112CD45EF58">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="387BF994-BF39-4945-942E-
45E31756BED4">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7383B951-9B08-46FA-A359-
8A029DC62848">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2F782922-B33D-42B5-84F7-
6201ADEFA05C">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="AB84F19A-C518-4DC4-BE85-118A59BCD7C3" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="509"> 

<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 id="3A938E8F-1907-437F-972E-4A0BC33757E3" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="FDC048E3-85CB-4322-8436-916458C06ED7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C1373F39-FF8E-4AB1-B265-
48A283F83E6B">35.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EA5AF790-B923-4216-AE27-2315E6134CC4" 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" id="7A8B3D36-97A1-41F1-B2B1-
FD11ECE610C1">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FF474EF0-F8DE-4AAC-B449-AB2E2534E28E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BE6F0B0B-C721-4991-A385-
D18109456811">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="32260C76-C5CF-4AB5-8224-38961FC961BC" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="1F960EA0-1FFD-4F2E-804A-B48D78788965" 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" id="D624EEEA-AA9D-419A-BA8A-
9965697295CC">38.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="16C2A8D0-DF00-4F1E-B253-907CC4B1E61B" 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" id="A69D2B06-B3BE-45A7-B161-
0976257C234E">39.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="85613B39-5038-4613-9365-E3DFFB468B91" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E11DFBE6-3F44-4326-96E7-DDFC69A71618" 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" id="4EC5A062-BDFB-4AA6-926A-
AE7029C12D19">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="D9F08A62-3806-4294-967C-B52EA3D7239E" 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" id="B9C1BEA1-2F4A-41DC-8307-
E10A4B55E03B">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="158DD28B-40D3-4642-8EA7-D5DFA23A664E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="513"> 

<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 id="3BDABE78-7F5C-4B1E-BFEE-BA3906648646" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9EFBDDC1-CB68-466D-B603-056662F330A4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="46DB29FA-4A48-46A8-80D2-E94C6FC521E9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="76B4CD5E-B38B-44A2-86AB-14056761E778" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1F0AF3F1-E546-4F70-BBB6-D47B2EF68326" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="CAA9A9FB-403A-4C25-8640-F6811A322074" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="397E4612-B25F-49BA-9999-B80750D7D0B5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="748B0FBA-FE7F-4432-8A38-B2340A1C3C8A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AF943FA9-5692-4C7B-87B4-431CCEE25A45" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="82627428-68B4-420F-B99B-63157872F111" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7F3E1F68-4906-4E04-82C8-CCE0FD26CADE" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="BB4A6868-8C64-4708-9147-80AC11E663FF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="E006641F-FD80-4ADE-98FD-454B92F1074B" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="526"> 

<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 id="6C51329C-938D-4D90-9B65-C67B651B1E61" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="9189243A-0C64-4A58-8D8B-FAE3A08DA149" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="3F5ADF34-C4D7-400C-B737-748EEFDD10F7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="801F69A1-1203-4FEB-A0A7-40C1671F8521" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EEF94830-BB02-46C0-98CA-E501BBC0A8E1" 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 id="F315F9FD-329F-4DD8-B920-6AA8D11CC1DC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2CB82A52-EE07-4EB5-B275-97E49DFBC2FB" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="39EA7F86-1D81-433B-AE4A-C2F57334FCF3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="4930487C-5EEB-4DF3-AB18-588A6EB8D6D6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="5EBFFD9E-44D9-4EF2-8047-4D2226C40A60" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D25E3E15-CF24-4A52-A9BA-3B121ECE1044" 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 id="0940BE12-4DB6-4107-9605-86D08780B806" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="540"> 

<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 id="59710AB0-B6BB-4E21-B89A-B4773336AA04" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="63F058EC-85AD-49D8-ABF6-B289AE7C3526" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="017B0BB7-8B64-40C5-BD61-
A2CCC205B1C2">42.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3A8E572B-D7C7-4627-85AB-244419DFB808" 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" id="3A6F89BF-93CA-4291-93D5-
89A0F37A9889">43.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 4422



<komorka id="882CE958-AFF6-4B2C-9F78-A1750941AEC2" 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" id="2CC4231D-99B2-4DA4-80C5-
31029DE35720">44.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="63F8D785-4A20-4183-B225-9BB6801A4E4E" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="96A02ACF-DC32-49D3-A192-5DB3541A0EB9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="ABB64166-DE9A-4A3D-9365-
6B0263CF1BF7">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7F42A2B2-9C96-489C-A515-B6610FEA8702" 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" id="F52DE301-51EC-46AB-A94B-
A3DB5CD6AB7E">46.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="9E469A40-96BC-4AE0-8858-F0B7632138C6" 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" id="62CDB572-C403-4A8D-857F-
6A6DD5E6E61A">47.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="48972EF5-B152-4A3C-BAC7-64A7EA88AA2C" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0466E104-1F36-470E-A793-
82E4ED3F0ED0">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="0989110A-167E-4678-A4EA-BC06519DBDAE" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="B2038D61-C6CF-4D9A-B4F9-BBF297168A6B" 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" id="2A253CC2-553E-45A8-827C-
B7DD84E94C13">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="58765A28-AEFD-44A8-A99C-CD68BCE61F9B" 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" id="DA0998AD-FDB6-4940-96A4-
2236962BFD51">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="6FCFDDFE-6076-4401-8E22-0D908347F1BD" 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" id="845BCFFC-44BD-4C8A-8090-
2D96198F66ED">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="362F9540-6E85-4319-85A7-9105BE06DE54" nr="IV" par="556"> 

<tabela-word id="127CC11E-8353-41B1-B6AD-0F95A2B8F895" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="557"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="EE67BD02-DFDB-45A8-B8F2-43D616CD42B6" wysokosc="195.6" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="F1E13FFD-D8E1-4EE6-8B42-DFA75BDC73E2" 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" id="55B196C1-0901-46C8-9468-
A9CAF056511E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="72ADAA96-2C73-479E-8C8F-
FB888ED14668">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="30C40B95-CBE8-4F1A-969F-
275C7C90F2A5">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4EA71263-734D-4A66-B087-
474B78FD4B47">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="ACE7DB4C-D422-4032-8A71-
63678F9E8384">55.<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 /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8C7FA609-F952-4255-9761-
C4D93E9D3CFC">56.<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" id="AF1C0B24-09FD-44D0-B9A0-
FDE54481E645">57.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DF943AFD-9A86-4892-9FBC-
B500C5065C38">58.<fragment rozmiar-czcionki="6">Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="80AB9B4D-DFBD-4A20-AC3A-
AAB63615612A"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2DEEB2AF-BBBD-49D6-9C0D-
6196FCE4C51D">59.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4DF76A70-9EF3-49AD-962B-
6CF91E77EC2A">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9A6F1715-392D-4615-9367-
3874F00D933E">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="75029278-F8CE-4D97-AAEB-
B8BD6915F180">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EB5C9322-7FEF-464C-AC13-
3215D3B01205">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F2FF7A0E-206C-42BF-9EE4-
BE9D2133CB66">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CB57EC81-62E8-4289-A8DE-
0B0286E31117">65.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="774B2296-EE82-4EEC-A89C-
E7A0E9F1F508">66.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8D4603C5-8A4A-4889-9418-
F2019A1B1783">67.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BC3F4E6D-0D92-4C9F-9375-
2686D90AAC6F">68.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="ECCA05DE-60FC-4251-9B18-1BB346AE56CA" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="558"> 

<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 id="2656DC08-3342-40DB-A5A4-40557D40B15A" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A315DF12-75A0-4DB8-A052-5ABB00679311" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="AE96CA19-168F-4C95-9273-
FB2A35003D22">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="60F84D34-6AE0-4907-B3D5-14E67341759C" 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" id="A55F91AB-4805-4CD1-8BE1-
8F499A7FDF4B">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="81477C4E-F82A-429D-86A2-ED3E4275926D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9834D736-3EA4-44C2-9C1D-
C477CA28D94F">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F64D3234-93EF-4F11-BDEB-B2F47EB1D988" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="294B20FD-BD10-4988-BABD-B797AE112A66" 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" id="C087E28E-6D84-4640-A7A0-
EDE3A1CBDD80">55.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="3D90946D-64E4-4091-9D06-428348003529" 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" id="0DBE9482-3768-4C4B-AF73-
FA0E13115814">56.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="5F76D479-11FB-4B99-A5D8-84CADCEC26A3" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="8BD4E3B9-6814-40EA-AD9D-94B1D6E74D21" 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" id="B734638A-CFA4-42BC-8925-
45A7E939ECC4">57.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F1EC031A-16EE-4292-A550-7F8ED576820C" 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" id="586BA2C8-5D33-469B-83E1-
FC2BBB18E968">58.<fragment rozmiar-czcionki="6">Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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</tabela-word> 

<tabela-word id="FD81091E-A3BC-403D-95F0-C732BC2E0A9D" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="562"> 

<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 id="F6497D36-D6B3-4CDD-99DE-00C3FA4E6BBF" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="52916E46-2F68-42FD-9B05-5B5DD15992E5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1359560B-48EF-41DF-A6ED-D8E396FAD2B7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B509795D-E382-4B19-A98B-4F112B38281D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FCD82341-DFB1-4F4C-837E-435A6763D641" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EB3F38B9-AB91-4261-A783-B9904634D75C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F6ED924D-EB70-4F38-B871-E8F71C2E2FA1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="79DFC279-0A22-4024-95A0-44E02F853B9E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C4978F1C-E89B-497F-84B2-126DE99F6D64" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2196A96B-4AB3-48B6-B774-1ADD9958B316" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="44979A57-EE59-4146-9D32-FE006782ABDA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="3D0AD4A9-441F-45EE-8E68-71F6F27B5096" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="3C1AFBC5-50B1-4926-945F-E1E7C071104C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="575"> 

<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 id="E2AEC1AB-F800-486E-BA50-37D54206A4E6" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="055E4E77-DFEC-4254-9B23-B4F0AFB57BCC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0F6AABF3-9F7E-4DE7-88D8-80BC42DF1F14" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D0292680-EB6F-4C40-9756-3429E0B4407E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="616E3922-08C7-47E6-910B-32402B284F54" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="5754D80D-5C5E-485B-951E-6EFB06A538D4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="71956019-863D-4C72-8C01-2614D3F35F1F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C6D328CD-DE1F-4147-94AA-F9029CA0AB2F" 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 id="508BF88F-609E-43F5-8226-EFECCC6E4C81" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B8ADE9A0-E50B-4293-9F62-EE3977C141BF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="56467361-C75A-4282-9D57-D0140AD87CB1" 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 id="5A83D705-4F6D-4E9B-927A-82C6171EDC48" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="589"> 

<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 id="82A878E5-D43E-42E5-ABDD-F549487C5231" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="30659696-7735-42CC-AF50-FB45ACDF1FD0" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BCD6F2FF-BDF2-4906-BCAC-
CF01038749D2">59.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="26205B74-AABA-42C7-814C-DCC6C02A6F57" 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" id="66CB9E8A-0477-4749-B10F-
C1136F297B10">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="52E85477-2115-466D-88EC-B5BF01E002DA" 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" id="C0866E68-6D29-4D29-BC69-
E88A8C03A6E0">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A16DF416-951B-48E8-896A-AA922F25DE77" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 
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<komorka id="E1D46D17-C75B-4870-9B9A-C657DE24A656" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5C880D0B-AFDC-4965-BE26-
4D31791E83A8">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="45156981-EB4F-4762-B393-52FBF4823766" 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" id="DD642B2B-D0CC-42C4-AE12-
C09BA2BA7B4A">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="2C72AAD4-EA70-4896-99C3-65439D7929D4" 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" id="5AFAE654-59EA-4D1E-A074-
C5AF07A2234C">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="158926AC-8733-4B0C-A35C-7A75F6A2E906" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3C59DC0E-647F-4139-8BDE-
78A9CA47290E">65.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E909057D-6B05-49D6-8F09-F59507CE842D" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="C706A933-239A-42BE-A7D5-14FD26538AB6" 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" id="105D8AFB-07EE-4A46-BE90-
79B287BD5042">66.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6BA15BB7-1829-4FF8-8E3A-57443AAFB469" 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" id="9F2108D3-BB9B-4AFB-9C1B-
F812DD31AA6E">67.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="847DA0CA-9B56-493C-9F16-5B73765E47C4" 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" id="EBA0C315-5510-48A6-8F2A-
101B899BCCAF">68.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 121 – Poz. 4422



</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="3FB5CB9E-BECE-43D1-8422-B10B56AB2093" nr="V" par="603"> 

<tabela-word id="5FA44111-D5D3-4FD0-87F6-A5A44BCAAA51" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="604"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="B8FEDB8A-A1BA-47DE-95E9-9E4C6084482E" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="46583932-3C03-471D-BF2A-902756EF5023" 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" id="B9681280-A11A-4E95-98E8-
EA2D1E47C9A1"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F45C1E2D-43AE-4941-A286-
21A5B2E33138">69.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="774CF299-73D1-4E8A-80E0-
8FD1B788F013">70.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BDAED75A-3728-4B62-A4D4-
199C803BD1CB">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0098F834-5F18-4397-91C2-
5F8FCC826BF8">72.<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" id="3E9A00F8-8EB6-40FC-8893-
1D24C15FB1D0">73.<fragment rozmiar-czcionki="6">. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="008D0BC5-3FE5-456F-AB99-
33A3989EEA12">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="AAEBF4AA-2374-47AD-BE18-
DD20385C0798">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="15F977C0-A7B6-4C34-BACA-
E9B78E3146CC"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8EEABED6-AF40-4063-9439-
1B864D218E4E">76.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1971C1C3-C1BF-4A90-9EDC-
690027BC73EB">77.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6CD334DE-8C77-4E83-92C7-
601A08A9C39C">78.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A51D4AC3-67D2-4D50-B875-
1460099F2235">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E899AB8F-D71E-45BA-A6DC-
005DB0F0312A">80.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3ACBEA52-344E-43F2-B7E3-
7626DFA22B9E">81.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="57145D87-0251-49E9-9BD7-
F7856F6041EA">82.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C2B5396C-E3F4-43A1-9B56-
28DAF1E0DEAC">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A3DF9A82-F148-4DC9-9DA9-
D30BE2FB0969">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7D161870-4DB8-4768-AA02-
6D9ED70231E8">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 
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<tabela-word id="CBBB504C-8989-4F06-9768-018F2AE02F81" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="605"> 

<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 id="A8CCF1DD-4238-46AE-AC22-56CCD8233789" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="30DFAF69-C8C9-4FDF-844F-A614F18E82D7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0FDB3AEE-3A1A-48B9-8863-
2388501FF251">69.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="9009AAB9-D359-4DBC-AB03-DFB951FBCE46" 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" id="A232AA9F-81A7-44D0-8B2E-
836566E64409">70.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E2924994-181B-4938-A2E3-21787AE33FE9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F39A8E7A-B20E-4442-9F90-
6208DC707002">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E7138616-5FD5-443C-ACC4-A21533D21A2B" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6CE85513-EA81-4264-B666-71C21526CC8A" 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" id="D264FD0A-3326-45B7-BB84-
A2246628201A">72.<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 id="811D36F2-39FC-4955-BF67-6FBC013292D4" 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" id="58FC3D51-B28A-43C7-96B3-
387DA8F11069">73.<fragment rozmiar-czcionki="6">. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="9FC3CBA1-1A8E-446E-9E31-6403B2CE5CB2" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6989EFDB-EB26-4066-AE9C-D2B271D253EB" 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" id="096E0FCA-157A-41D0-A7DA-
FBF92454FF02">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="585F25F3-2E78-4569-82CD-B11346EBE0BF" 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" id="A5A3B029-FEC5-4617-A52A-
5BD4DFF9A35D">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="9F956245-A3D8-415E-AAE6-5932D13B8EE1" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="609"> 

<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> 
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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>19.5</kolumna-szerokosc> 

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="9AAF56F4-977B-4A20-8048-C4770757AC9B" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9D8D62D6-D11C-4F65-8D7C-E985493EDE8E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="31615327-A999-436B-9FC5-BFEA9DC39277" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AE1BD988-9710-4CF1-8F68-F3A03FCADF7C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F1844B1F-88DF-438A-9D69-9903C5730485" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2E7D6ECC-DECD-4BA3-AAB0-41DEFD99123F" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EF03CB9E-B4CA-4A65-AB4E-73B86C267A53" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="265A82F3-13CA-4DCD-9D1B-11AEA8EF74AD" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="78E90B65-68BE-4703-915B-58890D9BECCE" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="17888651-8466-4229-87D4-56271C1BFD4F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A95E678E-D5DF-41B2-9EAC-87EB9F9255DE" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9BF36936-0E4D-40BD-8EC1-C6E91EFBB5D5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="72E5280E-69A9-450F-AA53-C0FA24CBF4CE" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="622"> 
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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 id="8BAB634F-2D2B-41F8-B004-BED5D4B80A00" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="73F7973B-20F9-46B1-B940-5A908E9F2670" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1F56E246-2417-4DA0-89C8-98C25408E8E9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="953E02CE-65CC-4A74-90F3-4F6ABA71ADC4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E6D9B58D-AE27-49A5-8208-A2BB94D679B6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="ED4EA16C-336B-4945-859D-D3F061C78BAF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A48A68F3-BAA1-400E-AA5B-4D9C9C6A0AA9" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FB06C468-3FB2-4E03-8705-4B0EED25EC9E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="289D2F1C-A18E-4681-9186-0AC26B25F5D3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="6801F296-B9F0-49AD-B9C1-DF81AC220427" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0FD36E59-5B4D-4181-A1BB-F986F2B80F2F" 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> 
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<tabela-word id="D02C8E30-1F44-4049-9A18-C2159C29758D" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="636"> 

<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 id="3069A260-8322-416D-963D-3492FB5E0723" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="233B1362-C53C-4BEB-93D3-47BD694145D2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F40AB4A6-6BCA-48C6-AFF9-
9690BE176153">76.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A7B8FBE0-6533-47F2-88A1-0B59D5A8DC4A" 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" id="084F7E95-925C-4D56-928F-
B03A4908F891">77.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="24C264DD-69F8-4F78-8CB2-E528979ED445" 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" id="1DEDA2E7-C2CC-4EA8-8777-
38D359F00455">78.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="544DB59D-E596-4B48-8775-6390FDB32CE0" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="98CFCC1D-1E8C-4193-95EE-EE957A14DEAB" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="30EBA606-D31F-4146-8BD1-
B6A86F680ED3">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FF684055-E269-4B75-8C31-ED166878E12D" 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" id="779CF640-8641-4EF3-A3EC-
2C8479D7BBF7">80.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="A90A18A2-6F7B-42C8-9B5F-BFCFB8AFCCB3" 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" id="3611CBFB-541F-4D96-8009-
082F586CDD14">81.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7FF14E35-45ED-4CFA-A89A-77A890D18D6A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2A989A4F-9210-4B4A-A36F-
588EDEE0001A">82.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4706F472-B2C2-48E8-A3A8-73A40FAE15F7" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="3BB7E9E3-DA26-496E-B76B-4852061C796C" 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" id="65690473-11A2-4D50-9393-
F975F2EAF4E7">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="B475DD5C-DDDC-413D-AA80-73CC451A4122" 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" id="B03A503D-E770-435B-B2DD-
84AEC10ABB6F">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6D16DDE8-444C-4419-976E-A58D1CA10477" 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" id="28AF2AF0-DB07-4B85-B000-
AF41AB1DE048">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="4D553125-EE04-4AA6-AA25-C882CD5A336C" nr="VI" par="650"> 

<tabela-word id="7463DE9A-081F-48DB-BD74-D833274B95AB" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="651"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="DEC65EEB-B9E5-42F2-A335-687E2B32E65A" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="AF17A0AB-423F-4700-973B-E48800247AAB" 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" id="EF368C01-9CDA-42E6-A0EE-
16AB6086EAF9"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="012DCC34-967A-4AF1-B511-
0F3563CEFB28">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="65A51A35-2112-4786-AAB4-
A38FBC4F3458">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BA3426A6-43B3-4070-9D50-
70D343B5011A">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F90BA999-19F0-4B5A-927A-
6DDDB9484344">89.<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" id="7D6A8F8C-8B10-497F-8AEA-
FFCA67382EC3">90.<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" id="BCC61ADB-6ADF-4506-8426-
F6EDC3052609">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B89F0016-71B7-40A6-BA30-
B4EEBA257670">92.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="C9C278FF-7335-40B0-B992-
1A78D4393CFA"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D380FDE1-0E99-4A05-B555-
E6ECCE3271E1">93.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2A454969-819D-4D27-9675-
69790F78D647">94.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="63169040-47C7-449F-9508-
4558EFC91581">95.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="ED36FA32-3E7C-4C71-BE20-
888B1E28E36E">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CD2B1B4B-ECAD-480D-B73C-
243B126E7E61">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="69F66954-0A65-45D3-B242-
5A0BB03266C6">98.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D357896E-FEED-4FC8-A63F-
2730E9B2BDF4">99.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="13F88219-CE77-45E2-B56E-
73744C1D436D">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="46F0EA84-F932-4D17-A690-
F36CD0F0E423">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9387FE6A-0EB9-4720-9525-
44A3D3A88E28">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="B172FFE3-D1A4-4FD3-ACCB-082A14E4A98C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="652"> 

<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 id="0793A0E1-C971-43DC-B874-E9BB7B54690B" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="0400BB53-9EA1-4069-B32C-024711A9A4FE" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="40E414D4-8B76-4662-8395-
61CCBB3B5EE7">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="D1466D09-440E-446B-823D-D4DEB69BA670" 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" id="71143D46-9E0A-46FA-84F0-
5B1409EAD188">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5419BC90-6699-49F1-9856-12F74EB0C013" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="298DD260-C842-430D-81D9-
C4FF9A443B3F">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="7C87BB59-EA82-42F8-A736-B50CA308EE85" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="75E6D111-7B84-498A-9908-6A5B1373E9CE" 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" id="510446EA-B028-4036-8B7B-
7E3C4C394FDA">89.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="66DFB1AE-EBC0-4D26-9AC5-16F725130FDB" 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" id="2734172C-357A-40AE-B588-
EA75B3BA20E1">90.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="B4A07719-596B-415C-A34C-8CD8D60A5A67" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F14E8641-5871-4ED3-95C5-3F40B1B9F9C2" 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" id="F893CC31-A3A5-4A35-9A79-
3C003C2761A1">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A8C214A4-B43F-499B-9E20-C8F6A96A5337" 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" id="8CFF1E75-A639-4DA4-B9B8-
3F59DC418412">92.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="B18FBE3D-B8AF-4426-A0EC-44969E4E9CA2" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="656"> 

<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> 
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<wiersz id="E6B02E8C-28AC-4C11-AC68-B7A6735DC4DC" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3671CF82-C01D-4807-A531-58B0F98A5A4F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EE81A5B0-9C9E-474D-BE1D-C93EB5342550" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2A77F1D5-C01D-4EB6-97A0-AA480F619BB7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B7C38498-53E0-4629-8483-57F4B5CFFF34" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E779F1DC-6944-4C5C-9DC0-A2E6A935FD69" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E9721A48-5C44-4437-87FE-45AB3419A3C2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="26C60AFD-B8D0-44DC-8CBF-919795638083" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9A5EDA1F-4ADC-43F2-94BC-9FA1C3C3A346" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C41B2981-64B8-4DF8-B284-71F9C1D3B79A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F13B7DED-F462-46D7-A5F0-F4FD074BF0E1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="030F43CD-D57B-4923-AFE9-119EB71505F6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="279B4192-BF95-42EF-A7F9-BBEA38586441" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="669"> 

<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> 
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<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="DD5354BE-5DBE-4316-BF04-586E957E7CC8" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="30DA84DC-2730-47E1-A382-E8FB05B7D50C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FBA2FA5C-7311-4314-8966-986B04B75FA7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F49F0687-1BCE-4FBA-A2E3-F73C75DF6618" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C560B77A-ABB2-4145-9913-209C99DD9E65" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="67F7B5B1-FEFC-45FE-B28A-E6B0F2E7BC64" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F9C4D344-D105-4B2B-9F95-9C6A6E70CC04" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1E948129-F1F0-416C-8367-611965F61BBA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="4988CC10-76FF-4F94-8539-C369364DA1E1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="36853F2D-0F87-46B4-ABAC-3CB21770193C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9CB9FD5C-5442-4064-A53E-8E16CD7102B9" 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 id="B9A7924F-4695-48C6-B918-50595E7657A7" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="683"> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="2E66B08E-0E63-49F0-B915-D3BBBA8D5F06" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="BCFE0E76-E747-4906-A426-B379BE3822D3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="98519C29-B98B-41A1-AF34-
F99E3C7D754F">93.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A7FA8582-4B73-4D09-A7FD-48AC425E0D16" 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" id="9C740C05-59F0-4352-9B3B-
DC9906D44220">94.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="0F60DBA7-444C-4323-BD72-A924D4081958" 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" id="C3FFA2CA-DBBC-4C2C-A1AE-
8276909D5087">95.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="C344A0E0-0BC1-434F-86B1-CC6172C64EA7" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="CAC442EC-9F97-496F-A769-CD912E11462B" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B658B2E4-1895-4A5B-AC8A-
C4147C0D90DB">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="24CB6054-A4D5-4F68-A79A-5E6D930720E3" 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" id="AD86BA00-1684-4F10-98DA-
E00E24EAD9C0">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A6EF38EB-D340-4343-A76A-2C4956E35BFE" 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" id="58124315-CF6F-4190-BB08-
BC0C255F4E09">98.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A6580E8F-511E-442F-8023-FA361B6795E5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 136 – Poz. 4422



<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="59D74BC2-60D1-4D96-9C1B-
F346BF7171BA">99.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="AD7469F1-E752-4DFE-AFE8-3BBC589BEBF8" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="777D1679-A326-4192-9FED-85396F6417B1" 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" id="7CC37C13-EEDC-4ABE-8DDC-
A4E3BF713CD2">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F634CAA8-F9D8-431B-83FF-18A5290351DD" 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" id="6CDCE463-B50D-4B8E-A91C-
767372C762E0">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="2A4B1BC8-DC26-4948-833E-D5B335FF79C7" 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" id="8F341D8E-9AE4-4AD7-96B2-
1B92233C310F">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit id="4B1A94C6-94A6-492B-BA10-2862BE3A1B0B" nr="6" wyrownanie="do-prawej" par="700"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DO-M-NM                                                                                                  
<tab />zał. nr 2 do deklaracji DO-M</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="9D3716FA-D2E5-45F3-BD04-37F65FA27291" par="702" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne nieruchomości</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska id="1621AC6C-5D44-458E-A9E0-C3DBB8D3EE5A" nr="I" par="703"> 

<tabela-word id="C3C5BB06-610F-43D9-BD34-7E329D51CF9A" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="704"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="118FB578-3417-443E-9158-389987141168" wysokosc="105.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="7F3577E9-5A3B-4567-8681-B99E5734DEFC" 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" id="6222C5B8-763C-440C-A817-
94C702768C1E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE <tab /></fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4F74D837-A67C-4902-B379-
8FC66FC8206A">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D125BFCB-1E2F-43D9-9D4A-
6C4DFD72CE94">2.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="895A9EA1-A03A-4860-AC10-
E20F3CCC0DE1">3.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3FA43869-78C5-4763-924A-
177C8F9052DE">4.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="517EBD39-33C4-41E5-80BD-
D7CDCBF82D7E">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8D72C68E-5D4B-4FA6-A0BE-
C05850741996">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EE36B677-0092-4878-960F-
6641D043BCCD">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E5523A89-97E4-4CD4-BD6D-
0E6E03BE67AB">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5ABCB09F-D048-49E0-A1C8-
DB7377BBF9F1">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="7712584B-FEAA-480F-8573-48D88CAB7D2A" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="705"> 

<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 id="853DA2A9-685D-441A-8DAB-80D941F18752" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="27B3769F-B3E2-4491-A88C-8AA4E84FC406" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0DDC6484-EF7D-4FD9-8A5E-
D44C281F9879">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="7B57E550-EC90-4C50-80AB-C6F914992CCF" 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" id="1A6DE97C-5826-44C8-AFC1-
C9B919564131">2.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="062F114A-2223-4E5A-B8B4-A7B354B868F5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9AFF1939-AC4E-4F9B-AEC6-
1CD44D74F1D6">3.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="1608A9C5-D5D4-47C6-B931-D423AE56F46E" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E356DA7A-7984-4BFF-A121-12205DE4573A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F1C9C526-E941-4DDB-BC50-
E42CCC7FD1D1">4.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A2B8A22C-EAE1-4462-BD52-CBE4F6F7B348" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B529EA5B-FA71-4CF5-95E1-
92E7302F14E6">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="493ABCFD-045B-4496-99C9-E3247604E8BB" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D4BE8B43-1D18-4F92-AF2F-
5CEB3DE56CFA">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EA25342A-08E0-47DD-81D6-87C72D861639" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="19CB77D0-C619-4B32-B91B-
1D2A59D2CADF">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="1108CCD8-BD54-44B5-A980-89479FD4E331" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0DBF11EA-168C-49B3-8450-E93945F5FCBC" 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" id="9A9EF28F-646F-4FDA-8A41-
BA5771E3C864">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="3EB00DF4-D6A8-4EC0-AC30-BDD0F71025CF" 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" id="F3448C98-FFA6-4179-B64E-
6C7B53898EC8">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="24EA6A2E-23DC-440F-884B-5737A08CC0F1" nr="II" par="715"> 

<tabela-word id="6F8B998F-40C2-4641-A57F-42C2F57C38CB" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="716"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="B85BF991-F589-4E02-B0C6-C042587E4398" wysokosc="105.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="DA98C12E-BCAD-45D1-99F5-B3A3DB630444" 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" id="B97CAA57-2AFD-4D9F-B98D-
9A7E1B4F2EAA"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1CDE87B9-1731-4471-B939-
E04A79DE3ECF">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EFC56D4B-AB17-498B-95DC-
B6817150B7E4">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0CFDB072-1976-470A-9FEA-
FE8A2A667ECD">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E04707CD-ACA2-4ED4-A26D-
2B378C3ED3B9">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A0595ADA-6958-4EF3-9E23-
4A5A9867EA09">14.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8F2047DB-AB64-423A-8896-
7B2480BD8A12">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F3A3CF31-7F2F-455C-947B-
D746E5966F19">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F2F7C85A-9FD8-4A8D-9A6E-
85E84C9A7928">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="68D16F81-0779-4FAC-AA49-
9B639E920540">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="F4B25ACA-FF06-4668-A2C6-A72A50929694" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="717"> 

<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 id="ED4E2586-A594-4601-95E8-86CA12969286" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A4C92637-8381-425D-9A7A-A5838A7736AD" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F51C659E-5802-40B4-8A3E-
6AFCEF58A237">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="97F07A35-84FA-4BC3-9FAC-91F4DBA186F6" 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" id="16F315EC-8B64-4635-9115-
EEBD94B7C29F">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="37868CE7-222C-43C9-A50C-1FBF4B78E5FF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DEF8005A-777B-40B3-888A-
177259E15850">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="5F87D193-165E-4E73-BB8C-51D4ACEA236D" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="4053D8C2-8745-4666-A804-FC55CCF55089" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="27D00620-1F9B-4009-AE16-
15F9BBF1746E">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="32F7F2E9-9F82-49EB-9976-D5988FFCB6CF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="743B6F97-AD9A-41D3-8D8D-
419F9236D932">14.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="1058323A-3ECB-4DAD-AF20-7F09EA3414D9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="66B0A3BB-0892-4C3E-A981-
EE5C1D40FDB2">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="833E72B9-347D-4324-8814-C377BF65CECB" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="10168D98-FB78-415A-91F1-
2E4F325244A7">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="FE93DC47-C980-4F73-BB89-D938A0A2932B" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="744BBE2D-F434-4499-A7BA-43E39FFA4B9F" 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" id="C3253308-E89D-403E-999E-
2AD8BF32DFA4">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BA85482F-3667-4D89-AE53-709A7EAB345A" 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" id="1AD05E3D-92F6-49A6-9D3E-
45FFE70E1880">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="63B4427E-90C9-46F0-82D7-0DDE6A54E0E7" nr="III" par="727"> 

<tabela-word id="F67CEAE1-046D-493E-A5D9-26CC7FCB7E0A" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="728"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="C58794FA-A7C7-4CCF-AA93-67B2A542231F" wysokosc="105.55" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="B35E94F8-063C-44CD-9CD9-7854D15D46C6" 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" id="10935743-B8F5-439C-94BD-
C2ABF9B910CD"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="365D58F9-8B89-47A1-9844-
49F4171C0FBA">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3AA6B3F2-34E2-42DA-8406-
10CC05A9D6A9">20.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D177621F-3966-429A-88DA-
CAAB7B7CBC4F">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5E774246-A991-440A-B285-
29ADB1E26FF6">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A76EDE1D-301A-4B72-AF43-
71CA43115B31">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="934E7DB2-F1B4-41F8-BD78-
813A3E9B9B67">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EEE522A9-0E82-4495-9FFD-
A98B3E025AAB">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1BD39214-CBA5-4C3D-9F84-
9B991624C3DD">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="088AAEA7-2713-4AD3-969D-
0825B94A5E65">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="3DF6FC36-B238-4F24-ADEC-C5753241DB53" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="729"> 

<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 id="3E7DD163-EC51-49CB-ABE6-285A27FEA4F8" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D1BDEE96-0D65-4571-95CA-77C7AC78D92C" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="13EA0E93-067E-4638-9CB9-
6EE070110546">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="06A11634-0188-4EAC-80D7-AD23D220D199" 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" id="482218AC-3120-4CD4-918C-
031A6F991C35">20.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="7FF671E4-2E88-4E60-89B7-DECA4BDF9543" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="27DE6F26-4C4C-4A68-B053-
781D3EC75393">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6B5B2ADD-1AE4-4391-A29E-E9A6E2159CB3" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3CE3265A-9878-48BA-A49B-D96A3B40194E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2590BAF9-4ED6-4A89-9FC2-
FC44BB432243">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1E561091-9E6F-4C81-A129-65B3C5FE2DD3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DB0455F5-65DE-40FF-B05C-
5D9EBCA031F3">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A3060E5B-D618-4C6C-90FC-B895925F5EBB" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D54BC9A5-F4BF-4040-BA8A-
40A65D2FE754">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="D6B0919E-763C-4826-8D12-38B995B9925A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C30620A6-0412-4BC5-96A6-
A8DBEF469743">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A4BD6D18-B6B4-408D-B091-66E4AC9DF213" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="78245821-83C1-425E-BAE7-6440E6EF8221" 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" id="078F764C-886D-44E9-BA6D-
3EF9908F5432">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="404F0F68-A477-4811-A4E3-FB064E3500D2" 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" id="98CFF011-F8EC-401B-B3F2-
0C4E74122F64">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="89C2B31D-A8F5-47D3-90EE-2757D7FA27B9" nr="IV" par="739"> 

<tabela-word id="7A76307B-622B-4AA6-8008-32E3E8AFD41E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="740"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="C449A31A-1E6C-4DE5-97C3-C669062D8AA7" wysokosc="105.55" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="D8006B05-647F-485F-90A4-B24D4E174008" 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" id="41FB2BEC-85E4-4955-8040-
D28D1AD73F2B"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="499EBD93-A852-4FAC-8DA7-
957721CAFD4F">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BA35506A-FBF0-49C6-BF07-
260E34FC5F97">29.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6B33AE15-E6FB-41FC-935E-
8A4802F9743B">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4FFA81CB-5D9E-496B-8419-
0144062BE8B0">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7ABAF894-1C01-4F48-BA7F-
49EEB5371733">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6459A79C-6004-4EB8-B844-
D9DBA525704F">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1685C93C-97ED-42C2-89B0-
9A6AFBAF07FD">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4A583AC6-A0A0-476E-8FFB-
DFFF617BBF2E">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C237BFDB-73F1-48DD-9459-
CB955576CE71">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="5B5DAE64-63B8-4967-867D-336981760E39" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="741"> 
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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 id="618AFEC5-E2CE-475C-9809-3F26C51F3461" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9234444B-A65F-47CD-B2D7-F870C3E41EA3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="FD2AD0ED-E227-477E-A013-
8028E79EBFC4">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FBDD35BE-EAB4-481F-8738-B1329C3874CE" 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" id="B537C8DC-C0EF-484D-960B-
F24CA6318893">29.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E3817A89-3BE5-41EA-9076-5BD3E6AFD263" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="267D135B-3066-4E9B-B2B3-
0B09F50663CA">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="2A6AD06F-3AE8-4485-8822-824743BAA15C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="41B4A61D-0B7E-4D76-82F4-397339FF7A90" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="514B1787-358E-4098-AD24-
211102393788">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="80258464-1D48-49C9-A14F-50C797A4013B" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D9D72C8E-AB82-4151-A0FF-
AE887351FC9C">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="11F0CBFA-EC82-45BA-9A6D-BBDB15C5C6A8" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="51B9491F-BD29-485A-8DBA-
1C7E9D2F5821">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="376850C7-726C-45B1-ADAB-9358C2EB6AAB" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="769F878E-D661-45F8-8E79-
58989A4C8CFE">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="EB202762-C53A-4693-BA40-ACFCBCDE90ED" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5A01E738-D8D2-46C2-8677-90EEB2DF1382" 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" id="71E2BFB0-071E-43EC-9ABE-
0B1BCAB91CA4">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F9A1F7CD-773C-4039-B9F4-C527D64375A0" 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" id="1CA9AEF8-F274-4A72-817C-
90EBE776BCA7">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="C44E7D31-029F-4733-A9CD-0D40EA9AA8B1" nr="V" par="751"> 

<tabela-word id="EBC8A283-37B0-4AAA-B2F3-875BE1E64FE9" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="752"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="4E0BDE60-5150-45B1-906A-F2481E8B1B1F" wysokosc="105.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6081EBC2-1E8F-4493-86DC-D2E13EC0A74E" 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" id="3E2C1B13-98F0-41D2-9C51-
372411524C37"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="346EF037-5458-4B71-BA29-
013BA6F4C473">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6F82E4BB-DCE5-4B7B-8527-
DAAB82F72649">38.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6C310881-7695-4376-A4D7-
75D9B172AD91">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DE587684-BDBE-4205-B561-
6A79CC2DEF30">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="76159C53-8AF9-414D-AA6E-
7C0A5059D4D3">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9D737198-473A-4923-9DDC-
4C9F892D2265">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E333FCDA-A84A-42F5-8AA0-
EF4FA9E8DE83">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="524CF52D-3C08-4C28-A39C-
0AFFCD969F42">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7DC86C64-45C4-4039-89E2-
E5B46F40159D">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="0B8609AD-304B-4521-B102-EFA7630FB7A9" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="753"> 

<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 id="FC5CABF8-A421-4FE0-BEAD-AEF77F9F0CA3" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="2D3955D9-53C4-49AC-9CC3-EAC64E4EC064" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3D4EC175-7D6E-45E8-AC65-
7E0C67EE16ED">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="240762B5-F95D-46EA-96A1-EBADAE5B9AC2" 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" id="99192C69-2937-41E7-B6A3-
698EC5220FA5">38.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="9E0121AC-CF9B-4AAF-9C31-F93C4AB2849E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="27DB4CEE-42C0-4676-8F8E-
3754EA284834">39.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="DBFADF9E-52EE-466A-9992-EC477CCB26C9" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E50B9B2C-811D-4AED-AD53-0CFED2FCBC65" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4D7D6A21-86B7-41D6-800A-
3D20F102D7DB">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="B3F5712E-4A95-4FEC-A085-4352D7607414" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="82C90731-128F-47ED-9638-
86731CE2FB5F">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="88E85574-4E95-42E8-B5D2-755BD978FE30" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E6349F68-D35F-4DE6-BAE0-
A2D4112ACFBF">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="DC30E3EF-F714-4AA4-B9C4-1C5DD076B43A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2E25B453-395F-4724-81E5-
AC958D9FEFCA">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="CCF4E777-F0E1-4E9D-B64D-428253FFE059" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="09C974C2-B5B2-49E3-9439-FAE442FBC1EE" 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" id="57E7B983-6556-47E0-9E8D-
CCE22783D689">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="D38C0CC0-E3B6-4BFF-AEDF-370FA63D856C" 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" id="74CC70EC-F2ED-439C-A8F5-
B55FEC24E91C">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 
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<akapit id="1BD9FBA8-CC40-4066-966A-322BF167FDCA" nr="7" wyrownanie="do-lewej" par="763"> 

<fragment wytluszczenie="tak"> 

<nl /> 

<nl /> 

</fragment> 

</akapit> 

</dokument> 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/262/2022 

Rady Gminy Łąck 

z dnia 22 marca 2022 r. 

załącznik nr 4 

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

<dokument  id="08D984AF-6871-4592-ABEB-5180E963F98B" uchylony="nie" status="projekt" 
widoczny="tak"> 

<!--Legislator 2.3.901.191 15f--> 

<metryka id="69B7A51A-297C-4682-B7C4-0AFB552AAB0E" status-aktu="projekt" nazwa="dokument" 
numer="" opis-typu="Dokument" data="1-01-01T00:00:00" widoczny="nie" organ-wydajacy="Rady Gminy 
Łąck " organ-wydajacy-m="Rada Gminy Łąck "> 

<organ-wydajacy id="39A692CA-4806-4555-9D8E-89188E7D99EF" glowny="tak" w-mianowniku="Rada 
Gminy Łąck ">Rady Gminy Łąck </organ-wydajacy> 

</metryka> 

<tabela-word id="398D2A44-0547-4E3D-A6B1-BB016351E6A8" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="1"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>204</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>101.25</kolumna-szerokosc> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="899D8779-64BA-45A3-B473-A99FCEDFE2F3"> 

<komorka id="74149FA9-BDB0-4BB4-B6A7-D6967D0CD19C" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane" id="88841444-63D1-4C3F-A227-
444BA31E1628"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. 
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM.</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="D29D97CE-0075-4DA7-81EC-A1729072AED3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-prawej" id="A93658FB-BC3D-4786-991B-
E30D82F70066"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">zał. nr 2 do Uchwały Nr XXVI/262/2022 Rady Gminy Łąck <nl />z dnia 
22 marca 2022 r.</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 151 – Poz. 4422



</wiersz> 

<wiersz id="D1797B6B-EAD6-46AA-9BD2-EF75F1936FF3"> 

<komorka id="6981B9B6-E813-439E-8397-2F18E831A84A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="7404EF1D-17C1-4F89-A261-
0C6179580EF4">1.<fragment rozmiar-czcionki="8">PESEL – tylko osoby fizyczne (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="116C530E-E7DA-400E-803F-BB4DC0AE16C4" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="FCFD42D4-4AB2-4DEA-9510-
CFAE59AA96CE">2.<fragment rozmiar-czcionki="8">REGON – pozostałe podmioty (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi / spółek cywilnych)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 
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<tabela-word id="3AF83A89-5FEB-46E7-BEA1-292751024B8C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="3"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>186</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="241F71CD-A5D1-46D8-9436-14FDCF44CB28" wysokosc="46.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F48017F5-19E2-4231-B59E-E53458B8C30B" 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" id="87A87DA7-9138-46E0-B458-
8DDE6C70296B">1.<fragment rozmiar-czcionki="8">PESEL – tylko osoby fizyczne (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="9AFCC4D2-BA4E-4C9A-989F-1F8A64F236C3" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="4"> 

<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>15.75</kolumna-szerokosc> 

<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>15.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>16.5</kolumna-szerokosc> 
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</kolumny-podzial> 

<wiersz id="8C25427D-B366-4A23-8C20-B524E13C9CA4" wysokosc="14.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="02081A18-AF8C-4C05-A99C-BC4F0A9059A3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="8407BA56-9808-4CFC-BF5B-F3015EB45021" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="4DC0434F-FC53-427A-9DE8-A3ED1B1210D3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="700C90BE-1E90-4911-943C-C37456F9BF66" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="CAEB9D3A-0757-4FCD-AEBB-1520A7B628FC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="069FA858-DEA4-4711-9D2A-BD3599849138" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="E1CF4427-923B-41BE-AEB4-E93989D0017F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="84B4A515-2DEB-4E16-A10E-07B7654B863F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="D618E922-4281-48C0-8E75-C6E0A8C9FE45" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="12E095C4-F44E-49CC-8AFB-B69C41DF6BC8" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="D709B3FD-D2A6-4E96-9436-9980BE1155CF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="48CED5BA-6ACA-4124-BC20-152334286D9B" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="17"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>243.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="2A629CB3-A8B6-4DAA-B5AC-40A91B80A1FA" wysokosc="46.35" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="C71FB22C-C22A-4855-AC0A-7824F9427BF0" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 
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<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="A0FB7FA8-D098-4F5D-BA41-
2DF2F10B6C0C">2.<fragment rozmiar-czcionki="8">REGON – pozostałe podmioty (dot. również 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi / spółek cywilnych)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="020F1A99-A145-4DFF-B921-7C2742BC42C2" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="18"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="47C23AAA-8277-4399-8159-2AB548B7BB4F" wysokosc="15.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="25DDA0EC-DBFD-4ABF-98EA-B9380C2482C4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="78618436-D0F2-4D06-B89D-C6C918983DB4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="173B7BB0-FD29-495B-90ED-96FC65A948CD" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="F5B5EB8C-64EF-4F51-A7A7-2D9908CD45C5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 
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<komorka id="FFE5A781-B75C-4F4C-92D4-D4BBF4EBCE05" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="FC57D9D4-AD07-4188-9B77-C21221CD87AC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="FBEFBB07-A54C-48CA-8DBB-906B0043CD4A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="2758BAE4-1FDB-42EF-A8EE-833CF1A50371" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="170CDCE5-108B-47A8-AB9C-C3C9D6F5D2AD" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<akapit id="6A155D7A-BBAD-4D04-879C-4C41F4526C90" nr="1" wyrownanie="do-lewej" par="29"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DO-L<tab />Wcześniejsze zapoznanie się z objaśnieniami ułatwi 
prawidłowe wypełnienie deklaracji.</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="911D3F1E-A500-4F33-B888-73BEFEB2CE0C" par="30" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="8A2457D5-F38C-490D-BBEC-3BCB2E32FB39" nr="2" wyrownanie="wysrodkowane" 
par="31"> 

<fragment wytluszczenie="tak">dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe </fragment> 

</akapit> 

<tabela-word id="D38D5222-8019-4FB8-A096-8CF755664D1C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="32"> 

<kolumny-podzial> 

<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>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> 
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<kolumna-szerokosc>43.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>40.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="27729FF4-47D5-4F81-AE2E-4AA58A34FF31" wysokosc="81.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="36BAC7E0-AA47-41CB-8215-354BE1779D03" scal-poziomo="12" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="454CEA2F-C6E7-4AB2-B102-991AD894472B"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="1" wyrownanie="wyjustowane" id="BD86AFB5-51A3-472D-AC77-
4FEF8497E2BA"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) zwana dalej „ustawą”.</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="04524614-5521-440D-8A72-
447C8B21896C"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-po="3" wyrownanie="wyjustowane" id="7CFBD8EE-22BB-4375-9D51-D3F9E41EBF51"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy (podmiot wskazany 
w dziale D), na której znajduje się domek letniskowy, <nl />lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Łąck.</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="4EC4A42B-1360-468D-8670-
D825B1CDCDDE"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="1" wyrownanie="wyjustowane" id="5E11148C-AF62-4377-B99A-
1860D0795F02"> 

<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="wyjustowane" id="27B3E1A9-776C-48F9-BA69-
2460A09FC3E6"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="1" wyrownanie="wyjustowane" id="1DA42519-8C5E-4A6E-8B56-
8AADE169C155"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">W terminie 14 dni od dnia wytworzenia na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 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 </fragment> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">do 10 dnia miesiąca </fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">następującego <nl />po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="EA2B866B-285C-4457-9DB8-EB5A294F0035" wysokosc="75.9" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="430BDCC5-F364-45F8-8408-3E80AC656EE5" scal-poziomo="12" 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" id="F2BCC7B8-67F6-4A06-A91A-
72484CC86E67"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="681CD6A8-F61D-4C26-BE8B-
D4EFF840BA14">3.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Organ, do którego składana jest 
deklaracja</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="3" wyrownanie="wysrodkowane" id="D400A3C7-498C-4FB8-8414-
1182B58FAC56"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-
520 Łąck</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6624C19D-81D1-4763-8607-E11FD20886C2" wysokosc="114.9" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="15081E26-6E41-4CD8-8F09-B3C3272B17D7" scal-poziomo="12" 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" id="E6E57C04-F7AF-431B-A2FF-
4ADBFE531014"> 

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

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="2DD57AC7-912E-4852-A7B9-
62D86BDDEA74">4.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem 
</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">X </fragment><fragment rozmiar-
czcionki="8">jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="38437675-88EF-4CA5-86B6-2B5D1C69B875" /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="84169CC6-B155-4EED-950C-F9A34DF4B1F1"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="2F9AD142-E1DF-4E28-B3BF-311419D7BBDF"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="6">/Rok powstania obowiązku opłaty/<nl /></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="C79DA6E5-E690-489F-9B1F-1EE0B1862365"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Pole informacyjne: </fragment> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="C6576D1B-3DB8-4802-9AF4-7C92D6D79B18" /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="A3ECDB83-E498-43AE-8121-3464BD2985D8"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="D2805238-9B29-4B87-857B-7863553F99BE"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">/Rok zaistnienia zmiany/ <nl /></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="6BDC2377-7F4D-46DE-B546-7595BCDE3276"> 

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

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="23267CB1-DED9-4056-BD48-8954042FAF70" /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="613C3845-136D-4583-860C-C4FB234C09DF"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (tylko w przypadku zmian niewpływających na wysokość opłaty np. 
zmiana danych osobowych, teleadresowych)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="9D147579-71A4-4477-9E3A-0C95CFB52011" wysokosc="105.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="7085380A-3712-48EF-BEAF-08A5F03B3F9A" scal-poziomo="12" 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" id="8A830D5A-F73D-4C17-BE52-
B702758F1001"> 

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

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="046F07C7-8B52-4767-A6FD-
5CA13D5D4B40">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1BE1DBC8-3D58-4E95-B242-
419B917ED315">6.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7F1E9A71-77FF-48BE-963B-
0C2BDE8FE1BB">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E00E59EB-52FD-42A3-A303-
D2C7DD5DA4CB">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="952A6111-7E1F-40F7-80F8-
368A528BF8B5">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="994CF634-C51B-4C92-9A2F-
30FACFCE0B52">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="78FDA9F2-8488-4373-83CA-
C6620ED7CA20">11.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="74F21AD9-E930-4CF4-8068-
32CC7169E7BF">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="AD3A6A23-5BAC-4333-B07E-
89E8E0DCA76E">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="95A7CFFD-2C7A-4704-AC85-87F86AC6E9D9" wysokosc="67" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="4428040A-B6CB-4729-9E05-313635896E0C" scal-poziomo="12" 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" id="46D947B1-1C5F-425B-909D-
A0A7D1F1F831"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="8F2EFB1D-553A-48FD-AE92-2676F1F6CAA7">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" id="C4C11D15-A645-4EEA-BC7A-BC15E1234558"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="7">Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="1889CDC8-0171-4BE6-A201-9A78C989C1D0"> 

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

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

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="6DAE0B5A-B88B-4322-93A0-D1253C03F83C"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Współwłasność ustawowa małżeńska</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="DA2D395B-E026-40D2-A198-5108A29B1BAE"> 

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

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">dział E oraz I</fragment> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="7D51FDBA-4FD4-4CE5-B914-8817F8EEF9DB"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Współwłaściciel, współużytkownik <nl />lub współposiadacz 
nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="A61416B8-D96A-4DBF-8308-9FED30DDD29F"> 

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

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">dział E oraz I</fragment> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E94DE37F-593C-42BF-A489-F05A216B3F0A" wysokosc="17.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E128E993-9EF0-4107-84CC-4C2EE4EC8C20" scal-poziomo="12" 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" id="0D75948B-DAA1-4598-857C-
4A1E0586E968"> 

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

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F4FEE06F-89A2-47A4-91FD-51E263AC504B" wysokosc="98.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3082C824-F644-4421-BF5A-14469A426900" scal-poziomo="12" 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" id="07589E19-5C47-4FC0-A4BB-
9CF9A1C04770"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E. 1. <tab />Dane osoby fizycznej - właściciela / 
współwłaściciela / użytkownika / posiadacza / przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną / wspólnika<nl />               
spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1EDD336D-28F2-439C-BF55-
BB3A8A2D2A50">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="A694C967-EE77-4230-BA05-
B2CC0742FDF1">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="195A32CA-56F1-4590-BCDF-
6464601C7343">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="B12C97C2-7632-4C3A-AD8D-
72A891AF92C3">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Data urodzenia (rok – miesiąc – 
dzień)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="A6D9C9D3-FCC4-46E2-B62E-
18B3368127D1"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="71243DED-311A-4A69-9807-
3128B280CFBE"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="E3908A59-CB2B-4EB8-8586-
DC5020CD89BF">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer telefonu</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="75DFE1F7-61B2-483D-9399-
2700A529D604">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="3" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej" id="ADF2D629-0C77-4884-99A6-
69AA783F2999" /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="9C8EF9B8-0339-4996-9024-2C1A1385A7D5" wysokosc="219" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="AE0DA960-FC05-4C8F-8F3B-64D0D66F47ED" scal-poziomo="12" 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" id="79E6DCF1-D87B-48EC-B97F-
0304A41D2F94"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E. 2. <tab />Dane podmiotu władającego 
nieruchomością</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="51F2F233-A87D-420E-A481-
311E5D62D47E">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pełna nazwa / Nazwisko, Imię / 
Pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="93551072-4191-49E5-88DD-
6D92BBFE0C7B">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="FE8F630B-56F3-4778-9A8B-
AC4808DF3D19">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="DF1DB86F-76F4-42A4-A341-
DC8A5905C9AD">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby upoważnione do reprezentowania 
</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="DDF801F1-2AE5-4F18-9409-900F844ACB75"> 
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<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="2F4B2D57-8597-4316-8288-4A0FF57E45AB"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> Sposób reprezentacji:</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="BB9F7E26-3732-4F72-97A9-
09DD3CEC8634"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="850288DF-71E9-44C0-817E-48032E7864A1"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="FB7C0B65-1483-4368-B207-07B2C017E4EC" 
/> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="B5C08CA5-69E2-4F4F-A9E3-
A4BBBCDF0305"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="DCADFE6C-A25A-4C94-8615-56BE5B1E6172" wysokosc="111" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="1943E901-FB04-4C68-B9D2-70142CCDF179" scal-poziomo="12" 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" id="63B5579B-6BC1-4794-B9A4-
D3EE409E6145"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">E. 3. <tab />Adres do korespondencji – wypełnić, 
jeżeli jest inny niż wskazany w dziale C</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8F27936A-9B5F-4814-A2BA-
B3002CBBDF8C">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D44C7D39-C98B-4264-826F-
71F54C3813BC">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7C2679E5-5F9C-4068-B26F-
FF07A0A4581F">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="150DC96A-1DA4-4EC8-A67B-
0D5113E5FA23">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A5761B26-8A3A-4C57-94E1-
209A0FCF1C5C">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7CAC0CCC-3709-4406-8CB0-
6A2E09490BCB">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4F02045C-3D90-4C8E-9880-
64444B4DCFB0">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F2F96BD5-563B-4E62-B5C8-
3CFA210201AB">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F07603E7-22FF-4E51-8D73-
F010D299CFEC">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="81BBB6EC-3635-474C-9CBB-
46FB515C348B">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="660698B7-0401-4695-895B-
D2AFF8E73B3B">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr telefonu do kontaktu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4A162502-7745-4E33-A4DB-72A8626EEBDF" wysokosc="179" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="4EA773B8-2EED-478D-AA31-758FF11A29A8" scal-poziomo="12" 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" id="B88B6DA3-508C-4235-A8D9-
4911EFAF365E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">F. <tab />DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA 
KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANEJ <nl />NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="3F5F6A27-5E02-43BE-A4C8-60251AA01290">36.</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="46B50E7B-86E5-4BBB-A88C-CA18F9D387D5"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba domków letniskowych na nieruchomości</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="F69853CD-F650-4F22-8CF2-E954942E324F">37.</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="ED8FD800-4FC4-4D87-8618-88E89AA8288A"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="15F52D04-0C93-47EA-9671-27A01FBC673C"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(dotyczy nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, na których 
</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-czcionki="8">nie znajdują się</fragment> 
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<fragment rozmiar-czcionki="8"> domki letniskowe)</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="9BDA66F5-5ED6-4CAA-BEDB-16473B47C11E">38.</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="A11586D8-EFA3-4A89-8659-4C97E4107AAD"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-czcionki="8">za rok</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8"># </fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="AE3D4FBF-3FA1-499D-8BB1-5438EAF17644">39.</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="167F98DB-E5A7-42E5-936F-E926F4907008"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> Roczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="AE4D7A93-D89C-4F8F-BB5D-FC7CBC96E42C"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> [(poz. 36 + poz. 37) x ryczałtowa stawka opłaty z poz. 38]</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="821A419A-7358-4FE8-82E2-DAF26B50D60F" wysokosc="16.9" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="AC8AA071-021C-40B0-BC47-F7EFC7C8A083" scal-poziomo="12" 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" id="0D24728E-7CE1-4E2D-8835-
42FFF09ABC3E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">G.           WSKAZANIE OKRESÓW 
KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB 
INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem</fragment> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="7"> właściwy kwadrat/-y)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="46E946D6-D61D-4068-8A77-DA4300463F6F" wysokosc="7.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="C044C179-8F98-4D2B-B5DE-7E77199D8599" 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" id="DF6333BC-E41E-4308-B356-
C29306B18024"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4029383B-D5AA-4DA7-80ED-752E0964D0ED" 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" id="36C5E121-26B7-444E-AF47-
42933F66BA80"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BD330DC9-B727-4D66-A58D-CDEFF4288AF4" 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" id="00ED3FE6-5083-4E6B-90D6-
4116365737F0"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="ECE3D095-821C-4E63-8878-8C9D38EDA5F2" 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" id="4F2A1920-107E-4D28-B6F9-
F829DA68FDD7"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4D38DA90-4A11-432B-B8A1-9B2E700A6641" 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" id="7C34E1B2-7133-4919-9A18-
C172BFB15887"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="B0E0272C-1B93-45F3-8DB4-0EC7D9707A77" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6"> 
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<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="wysrodkowane" id="9CD67520-BA7D-4BD9-
A117-92F9AF9499E6"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="177F6E9A-7C35-494E-983D-0D0511470E83" 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" id="076C87FD-B658-4B33-97A2-
E950FDFF6F44"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="06BE49FC-9FD0-47A2-A3FC-FEECF0B2CE53" 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" id="E6D57671-438B-4790-80E7-
1B8A8760125A"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BDDDF5A2-6ABB-4645-B84C-F9D4390A4BAD" 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" id="C10F23C9-5B59-4B86-B4C1-
62183C989B0F"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="92FEBE60-D558-46B3-BA9C-CD22D0E6441F" 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" id="450B8452-B069-4F42-A437-
ABF5CFB0D436"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="CFD71C41-7592-42DD-BC87-DCC553DC2B83" 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" id="118B0CC1-FA30-4B65-8ED0-
19FFC5A7BB99"> 

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

</akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="D14207D3-AE9C-491C-B156-FD3326DF2619" 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" id="DADAB5DA-0A07-46BD-
93B1-B4C26596B507"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A299FF27-ADCC-48A8-8EA3-B3721A64D149" wysokosc="20.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="649A97C6-D56E-423D-BF88-95ABA6FF6C77" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="99786584-5205-4285-A42D-1668820D0A87" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="B3717199-B0AA-47D0-B7BC-EC8613BEAD68" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="CEB77E68-FCEE-4E44-958E-006E9DB6CCF5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="5E4786D9-6977-4008-8A20-26CD89695636" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="FA20AA31-D4AC-4A6A-A07C-7525BD46540D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="A2D0A9EC-FD1C-4665-BD7E-B3153D5B25A8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="19D436BB-98E7-4746-ACA2-CCA46E4657A0" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="E648F26F-C998-4060-9096-88DBF33C5A51" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="EFEA6646-6E80-4E26-A593-21026A0E9F30" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="212075C8-3BD9-46CE-A2CF-95B386F52683" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="E0341ED5-EEC3-4FA3-9761-183AC4E5FBF6" 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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</wiersz> 

<wiersz id="B0642FE6-1D41-4D1C-8A07-5CA91528930B" wysokosc="20.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="4841F73D-EDE7-4D26-9CE2-A2301118AF93" scal-poziomo="12" 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" id="FA038D28-3B9A-400E-9A59-
1D2B49A3B3AF"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">H. <tab />ADNOTACJE WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> (powód zmiany deklaracji, podstawa wygaśnięcia obowiązku ponoszenia 
opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="86DCD884-0889-493D-968E-3636BF9D82F8" wysokosc="6.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="32470EA6-B439-4453-A36A-AECE243AF19C" scal-poziomo="12" 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 /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="75E4B532-85F0-4452-A31A-1F798DB32054" wysokosc="461.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="98E67087-13DC-4EBB-BE8C-91B4332876EB" scal-poziomo="12" 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" id="39F1E0A0-FE38-440A-872F-
AE12081D36CE">I.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE IDENTYFIKACYJNE 
WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="5" wyrownanie="do-lewej" id="69763383-F299-467A-AC5B-
F4E3C56E4690"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I. 1.  Dane właściciela / współwłaściciela - 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="6E61A93C-A765-487E-BB29-
3FF085FBB5D7">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="4E18A1DA-395D-4EC6-ADB5-
02A0106AFB4B">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="96C5A2ED-29E1-407C-B763-
1E50D82D8918">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej" id="C45B5F85-5CBA-448B-B334-
D586C3243B03">43.<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" id="C2A6D818-162B-40A0-B51C-
3D60428C020B">44.<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" id="139149BF-7E79-4A20-B35D-
5B9B97410EDE">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="3" wyrownanie="do-lewej" id="A4217F62-6CE0-4644-84FA-
F4149C374FCF">46.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="DA1D53DE-A6BE-4510-AC00-
1F4B9855C0D7"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I. 2.   Adres zamieszkania właściciela / 
współwłaściciela - współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="D9053B25-0E3B-47E2-B3B7-
AA36D9D1B6B2">47.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="1A33990D-969B-4F28-898B-
FA3AAA978987">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="6EC5674A-8D4E-4D48-8602-
CF85739C2802">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="D2345A50-558B-40E2-8CB0-
A5DF8F306DCA">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="FF0D59BE-B1A2-43FB-8AB8-
E646FBDFD4B9">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="B10BACCB-4330-4101-88D9-
50AFEE59A572">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="4DF25BF7-0C23-4F5B-B1EA-
43DE9C7686E6">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="4BB1897E-C4C2-480D-A728-
F627147A54CC">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="F69C0199-C729-4BDB-A408-
BBE14BBB2EBD">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="2BF311FB-6CDD-43A2-9334-
7CDD84CD57DA">56.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="384A4CAD-B65B-40E4-BEC8-
6F9249D981BF"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">I. 3.   Adres korespondencyjny właściciela / 
współwłaściciela / współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej - wypełnić, jeżeli<nl />         
jest inny niż wskazany w dziale I.2.</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="4F896E77-90AC-46C8-A218-
17801C7AC0D8">57.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="D3E46F99-7C1A-4660-92E2-
EDD27FE0C4C8">58.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="67BD7348-1A4A-4AED-85C6-
EDB6CC449F60">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="39504F85-0A90-4B12-9C87-
03404ACD061B">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="4F1FF1F3-98B3-4264-922B-
248B50A0CBD1">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="72EB27AD-1079-407D-89DA-
EB63F6480B2F">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="08FD72C7-D638-4D88-A95D-
A31F9C7517BF">63.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="45DCF3C0-4960-468C-9E35-
1C55E2A6B597">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="CC0BF945-C6B8-4F04-8219-
CF6C58018C16">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" wyrownanie="do-lewej" id="CE1CE6EA-0E7C-43C4-8E47-
126483013D9F">66.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="3E89043D-BF52-4CB7-9E1E-ECB64CAD3400" wysokosc="218.45" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="4E5A6D2E-D24C-4D75-848F-25239276F093" scal-poziomo="12" 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" id="9C9947F7-9F4C-43E3-9DBF-
11836516062C"> 

<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" id="B94E1109-5ECC-4ED0-875A-
614E3F77E4AF">67.<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 rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem 
</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">X </fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7">jeden właściwy kwadrat)</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-
czcionki="7">#</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej" id="4DF9D017-9F0E-4EC2-851A-96B2D3C7C858"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="6" wyrownanie="do-lewej" id="5CFD9CC5-6A92-4FC5-BDB2-C5258AFE6A09"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej" id="50141D07-98E1-49FA-A9F5-
C561F706606A">68.<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 rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć 
znakiem</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7"> X</fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej" id="4F2CE78F-5BB8-4B8D-BBBF-
F9B3AA39C1CC"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="2" odstep-po="6" wyrownanie="do-lewej" id="777B9118-8679-47B0-A0AF-
C56E2317AD57"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="do-lewej" id="7B71A675-1F44-4EA6-9F9D-
FC22126A93ED">69.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Data   wypełniania deklaracji </fragment></akapit> 
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<akapit wyrownanie="do-lewej" id="43338B92-455A-48FE-A22D-9086AE97E98C"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="do-lewej" id="495C1ACA-2796-48C2-9572-
3E308B19A00A">70.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Czytelny podpis składającego deklarację / osoby 
reprezentującej / pieczątka</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="FFAC7BC8-0756-4656-92DA-28855B79B46A"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="69E9E8A5-5075-470B-BC55-746AA67C1867"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="23F81C3D-3F66-4820-B019-60AE43D27B04" wysokosc="49.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="438FA1FC-5B9D-429A-A369-BDED5C5D6DC8" scal-poziomo="12" 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" id="C0724CE0-F2C0-4B5E-B1DD-
671E37441332">K.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">POUCZENIE DLA WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI</fragment></akapit> 

<akapit odstep-po="2" wyrownanie="wyjustowane" id="AE30B752-8910-4ACE-9475-9B97F03389A5"> 

<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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="93CF2DD3-7189-4476-80DC-A24EEC8640FD" wysokosc="410.6" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="5929F6D9-F3B5-402B-AFA1-C502AE2D71A8" scal-poziomo="12" 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" id="B915AB49-2878-44DF-B913-
E8A7B0D69A84">L.<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="4A3E5F51-0D75-4C0A-B194-
35E44EAD25E8"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">W związku z realizacją wymogów 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 <nl />– ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego w dalszej treści „RODO”, podaje się do wiadomości 
następujące informacje: </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="3D9A27DB-0670-4FF1-BBC6-
9020EC7DFABA">1.<fragment rozmiar-czcionki="7">Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Gminny Zakład Komunalny w Łącku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego 
z siedzibą w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck. Dane kontaktowe Administratora: Gminny Zakład 
Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, e-mail: </fragment><link id="0A4915BA-8779-4976-
84F1-441D1786C478" cel="mailto:biuro@gzklack.pl" typ="hiperlink">biuro@gzklack.pl</link><fragment 
rozmiar-czcionki="7">.  </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="6FD96671-7A8E-4C64-926A-
5CF98BD31479">2.<fragment rozmiar-czcionki="7">Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan 
kontaktować listownie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
</fragment><link id="6666FC25-7FCF-476A-A5D1-F290797AD0E8" cel="mailto:iod@gzklack.pl" 
typ="hiperlink">iod@gzklack.pl</link><fragment rozmiar-czcionki="7">. </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="C38BDD25-38C0-40C0-8F13-
14B60F99E47D">3.<fragment rozmiar-czcionki="7">Administrator Danych Osobowych przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i e) RODO w związku z ustawą <nl />z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="2EF833A8-9569-4116-9889-
004FA78D068F">4.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
w celu/celach:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="EE69C3CB-6425-4155-91C5-
7E2EB611208C">a.<fragment rozmiar-czcionki="7">wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 
Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łącku;</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="14FCF087-A295-406F-8D6C-
0047746D83B0">b.<fragment rozmiar-czcionki="7">wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem 
umowy;</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="F78982B2-A340-4BD7-9D0D-
5D4DD9F6687B">c.<fragment rozmiar-czcionki="7">do wykonywania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="5" wyrownanie="wyjustowane" id="CC3D09D4-A792-41AA-92C0-
31FB06D55478">d.<fragment rozmiar-czcionki="7">w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i w celu określonym w treści 
zgody.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="3F15ED44-29C6-42F2-99FB-
E289BF5B50F7">5.<fragment rozmiar-czcionki="7">Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
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obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu. 
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność 
wydania przez Wójta Gminy Łąck decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="46501AD9-5EDE-4F8A-8841-
0426D8D3F5D0">6.<fragment rozmiar-czcionki="7">Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być 
zaufane podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych na podstawie zawartych umów 
o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył 
przetwarzanie danych osobowych, <nl />w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonego na Gminę Łąck 
obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, podmioty świadczące na rzecz Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Łącku usługi pocztowe, informatyczne, a także organy publiczne i inne podmioty, którym 
Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="D6DE099F-ECE3-4DBC-9AF3-
309D9D7553E7">7.<fragment rozmiar-czcionki="7">Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="F0245696-73F1-4050-9EE4-
B9EC9E9A4E92">8.<fragment rozmiar-czcionki="7">W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada 
Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania <nl />oraz ograniczenia 
przetwarzania. </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="8" odstep-po="8" wyrownanie="wyjustowane" id="CA66C306-E8AC-422A-9F4E-
46E4A806EA73">9.<fragment rozmiar-czcionki="7">W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa).</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="50589670-3960-472E-983B-DC69E03B7F04" wysokosc="346.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="06797341-6EFB-43C3-BC2B-7F3E2A20A4CE" scal-poziomo="12" 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" id="BC36C6B1-4F9A-4DCB-A4C7-
E34CFB805A36"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="3089F39B-3955-41BA-A9DD-C9BC873342BA" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="42"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>506.25</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="0888A525-4E9E-46C1-82AE-F00943CC8025" wysokosc="4.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D05DAC13-2BCB-4BAA-A779-0FB277A7921B" 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" id="E6EA01AC-6FE8-4021-A1A7-
F3692EC4F431">3.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Organ, do którego składana jest 
deklaracja</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="95C6916D-9742-4C02-AC23-1E4D923F0164" wysokosc="35.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D7AB1284-75B3-4BFF-9B2C-7811C1E89F68" 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" id="92A3BD01-EB4D-408D-
99EE-63DFF333B2F8"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-
520 Łąck</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="893FC834-7C36-45BB-A7D6-E88E25E59751" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="46"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>507</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="393A9123-2B1D-4EAA-86AC-129DA55E75DD" wysokosc="15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="06169CC0-4760-4C07-BA1B-8A71E0862B8D" 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" id="9E7CADEF-9354-44A2-828E-
E05C9C60FA16">4.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem 
</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">X </fragment><fragment rozmiar-
czcionki="8">jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="504F1995-77E5-4A3F-835B-E52E9319E617" /> 
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<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="629A94C8-9644-4C73-98DA-820770365D96"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="47BD9E3D-D4DC-42CD-834C-43BC2704F2B8"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">/Rok powstania obowiązku opłaty/<nl /></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="35E30C2F-0FE6-4D5F-A641-FC71A3B9AA7C"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Pole informacyjne: </fragment> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="4805A1B0-13E9-49C5-98CB-33D44EFCFD16" /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="32DEF4A5-5970-42F9-932D-3599BB71093E"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="D63BC16F-54D6-4863-A13A-2F47191F48F0"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">/Rok zaistnienia zmiany/ <nl /></fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="7EA4AAD8-4C75-4035-81D9-88A2DB7F5F68"> 

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

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="54E146A3-03D5-4AEC-AA00-63153BF9BF15" /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="5B590D4E-DC4F-4001-92A8-EAC258AFC333"> 

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> (tylko w przypadku zmian niewpływających na wysokość opłaty np. 
zmiana danych osobowych, teleadresowych)</fragment> 

</akapit> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="24EF7147-FB82-40CA-A8CB-6667FAC5BA33" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="50"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="6C5DAC1A-0023-47E8-9428-C5B0386EC105" wysokosc="15.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="29F31D8B-65FF-4D5F-9B96-FF13C8A55AD5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="3EAB6EBB-72EE-4CE7-94D5-8008617EC3C9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7666D5DD-67DC-4CDA-9DB0-9BE1D094A32B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7640F303-9FE7-4975-8813-5EEEC3E28141" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="3CBA6389-3E72-41CC-89CE-AA0FB2937822" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="58"> 

<kolumny-podzial> 

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

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

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

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="7080E2BC-AA88-4A0F-87A1-B807D090DF24" wysokosc="15.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="ECB4A6FA-0AC4-44F3-AED9-474DCC924F47" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="506948D6-D50B-448B-976E-32DBCAA80595" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="EC27CB3C-9AE7-420E-B12E-034EBFF41315" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="4D94CC65-38FD-4E13-B499-020D82DD2344" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="39B0A577-1001-4CDF-912A-2B636616EEB4" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="70"> 

<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 id="59BCB53E-CEF5-4922-808C-0064B5814F95" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F972D5A4-30AA-4B5B-898C-885FC82CA264" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C18732F1-EE97-4A17-923C-
1902547C57D8">5.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="0968E8DD-2BC4-4B97-AF4E-E27F18D35786" 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" id="97A20D09-4D72-43C2-A5AA-
9437AFF108D0">6.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="2856EE18-BA92-4520-9E23-19EB8A1E4ACE" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A7962BED-7B73-45F0-9195-
2C03B9CA1D23">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="324E3C78-6D24-46B7-8361-380F66766BCF" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="12F3569B-7627-43CA-9301-A606F7053CF4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C12FCA18-CE65-48E6-A6F1-
96B2397E130D">8.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="D5CCE153-D9F0-4707-B391-4DD2CAC69AC2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="07172558-E1FD-4C38-AE66-
3E4F9A3DE45E">9.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1A824B95-781F-4938-9ED9-6C1EC666A5A4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1DBC2588-0FBE-4B56-9C35-
5AE698958BCB">10.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="94904152-E4B7-44DB-BF9E-DCF7A2AF40F9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BB260B1B-E912-4E9F-9E6A-
12874077BEC1">11.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="848E52D7-0AEF-4E6D-8D38-4383F908F4EA" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="7D74549B-82B0-4342-BB92-7CC010CD0636" 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" id="D1E0A5EE-DA31-417A-966A-
85237AE8B639">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1F7C85C1-7E0C-4F9E-9DFB-3906C6AC9368" 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" id="5BD13CBF-8312-4220-94A5-
DE8039BAB721">13.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="2C55325B-0075-4993-86DB-2969DCD3FE51" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="81"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>23.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>177.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>141.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>362.25</kolumna-szerokosc> 
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</kolumny-podzial> 

<wiersz id="9311A153-DD67-4752-BBF5-EEB27F9AF544" wysokosc="14.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="EC900FE9-1DD0-4929-8760-6F49D62D74AD" 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="11"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="CB52B783-0A9C-4673-B339-045745341C5D">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 id="10F26709-DE49-4375-8798-4B3E5DCC4D82" wysokosc="26.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="C2A72ACB-789E-4EA0-A1F8-917C8EF18FDA" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="7178FB5D-183C-41B0-9929-4A861F08D59C" 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" id="B35BF090-80CC-422D-92C5-94F9D17388DA"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Właściciel, użytkownik lub posiadacz nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="FD9B7C4F-61D4-4290-A57C-5899FF95604D"> 

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

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

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

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="CBA945EC-B5F0-472C-A06A-FC235F7E450B" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="F5BDDB5A-299E-467D-AFC0-B36F1CD636B7" 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" id="BDAB2AB3-0C42-442F-A573-86BF0C23DF7A"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Współwłasność ustawowa małżeńska</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="7">#</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="D893D288-58B6-4B76-88A0-C4C96BA35F2E"> 

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

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">dział E oraz I</fragment> 

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

</akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="ED9DB94C-7561-4C85-B985-29B67334424F" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7" /> 

<komorka id="8432D722-2E92-47AD-B340-EF9929E09368" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="7"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="27C592D6-5B45-48CC-B1AC-7E9F1466A1A2"> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">Współwłaściciel, współużytkownik <nl />lub współposiadacz 
nieruchomości </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="75ABD9C2-873B-4E81-AD1E-D8FB95637448"> 

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

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">dział E oraz I</fragment> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="3B34AFE2-0E4F-4FCA-B788-7F17B81B44FC" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="98"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>186.75</kolumna-szerokosc> 

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

<kolumna-szerokosc>166.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="0FB156E6-7954-4A80-9E26-D4C1BFC9F244" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="51EB0E52-710D-45F7-A5D2-3B82CFF20FCC" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="32997CCC-55BB-4FCC-A383-
FE687B391B09">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F4A69DA0-1151-45BC-9A50-C32672D3C138" obramowanie-gorne="tak" 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" id="C56C81EB-302D-44AB-92D6-
658825B5268F">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="13DDB745-BB1F-46FC-9B75-52C762D43CF7" 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" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="1CA598B2-D796-4DC8-9D24-
1CE0D1A0D397">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="BCFE1144-F215-4CC1-8850-C1015E655DC2" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="758B46DF-4413-451C-B04A-8B5727D2C36F" 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" id="5762CED3-4CFD-4690-A2E8-
70C6EB644513">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Data urodzenia (rok – miesiąc – 
dzień)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="17771DC7-1100-4BE0-9E1E-A1E512F97231"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="0A321A02-D171-4989-83F0-068D18496597"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="4486CDF8-1A8E-4418-91A0-3065B0F94F98" obramowanie-gorne="tak" 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" id="CB89ADAC-CBE1-4EB1-AAE7-
FFE8780EE744">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer telefonu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="62F8398A-1766-4487-9E22-307C5FAE233D" obramowanie-gorne="tak" 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" id="9DA4E0EC-E6BA-4FCA-BF65-
F033C3ED91A8">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 184 – Poz. 4422



<tabela-word id="9B516D10-2E7A-42DE-98CD-B44955747E6E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="101"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>186.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="18AFF2B1-62E8-4C0C-B5DA-87047CEAC667" wysokosc="10.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="BD2397DB-72A5-41FA-BB07-0FF3258EB689" 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" id="0352BE80-5EB6-4861-B3F1-
74291B0EBE92">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Data urodzenia (rok – miesiąc – 
dzień)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6626AB06-9433-473B-9DFF-01321368F4D5" wysokosc="18.95" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="1E96ACF4-42DE-4E82-8A39-E3B8813AD63F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="ACAACFB9-423D-477F-95ED-
3334AAB9291B"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="4B6C3C13-E243-4ACD-AB36-
D0E73A1BDF6F"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="A27C6EB3-F55D-4BAE-B75D-2E232325AE7E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="102"> 

<kolumny-podzial> 

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

<kolumna-szerokosc>15.75</kolumna-szerokosc> 
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<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 id="02E94E07-046C-4E1D-88E8-6130010FF0B0" wysokosc="12.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="C5306E5D-8790-4F7E-99AD-18C4494EDF09" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F11953FE-5E6D-4447-90F7-403D2593929D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="35C7FBEB-B587-4D7C-B911-9945C659A881" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FD03FE69-33C4-4032-826E-565C10C0229E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="76C3F1AF-4288-4171-9B70-D3515581D95A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="E0D5EFDF-CC59-4CCF-A7F4-
7059275F165A"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A1931384-BB28-4B3E-BB71-13DB6077123A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="05952212-4491-46E9-90E3-9E2E59C3155B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C2D2409A-E021-463F-92BC-441257CD16CE" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="wyjustowane" id="20AC4655-65C2-4299-84C4-
3D649492AA27"> 

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

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="7C247EBD-4FBB-40A7-B1F2-C20E98D94432" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="BB14AA31-8192-48E1-8B13-CB0BE8229A45" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="2CDD4E73-D07C-4258-90EF-4C82CF887C05" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="118"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>285</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>219.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="7FE88CFF-2BB0-4DA8-82DE-1B5E3F11A0C6" wysokosc="3.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D3B9D9FD-F246-41DB-8AFC-207C2276540A" 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" id="69541395-FEC4-441A-AE12-
0ADD792E693F">21.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pełna nazwa / Nazwisko, Imię / 
Pieczątka</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3233D5FE-1BC0-4473-87EB-8564465ADB72" 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" id="343BC142-708A-419F-A684-
7E7788672160">22.<fragment rozmiar-czcionki="6"> NIP</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="C24E9515-9254-476F-9E9D-76B4CC0F0E06" wysokosc="24.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3A76B355-B8B5-47ED-BA98-0D73E94AC637" 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 id="5D18654D-F17F-491D-A26D-AF5809C59CDF" 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 /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="28538400-7246-498D-8591-C550AB097104" wysokosc="3.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A9E10F4A-71AE-4C9C-B270-91E9D49F2552" scalona-pionowo="tak" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="BAE3C244-3DAD-4F33-9D1E-67B905881041" 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 id="C99FEFE8-CE90-4A5B-B44D-FD6317D68C7D" wysokosc="41.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="65316766-95F4-44F0-8C08-584E4454A19C" 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" id="26356F14-7026-4108-A6AF-
0FE69C807C4A">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres </fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E8A07E78-6F92-4B82-AE87-CF31FE4460D4" wysokosc="104.25" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E73EB72F-1352-42C4-B675-5F0C52EE1863" 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" id="ED4A6290-0F6B-4129-91A2-
CBF501412DFE">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Osoby upoważnione do reprezentowania 
</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="6">#</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="D0CD9FBF-0E9F-4856-BA0A-0542F1A09C71"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="FB8A5481-C2E7-455B-AE79-
3D8824F4B05D"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6"> Sposób reprezentacji:</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="8AFDF537-2AF5-4440-BE14-
85CC35776D4B"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 
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<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="F4579B5B-FE14-4C31-AA0B-
239DB00BA635"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="E3045400-1C11-43DB-BE3C-0644D7992D14" 
/> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="3E711209-4CF7-4B64-98FA-
B8FE8272B0DE"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="D8BCFD01-1C48-4851-8E6F-FA14D2863D08" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="121"> 

<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 id="1049B699-8876-4EB5-803C-87307E1ECD30" wysokosc="18.75" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="6A33515F-6133-4C48-8FF8-42EEDB68D74C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="80FAEF49-BDB0-42EE-972A-4974431FA0C1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D68885D3-B40D-44EB-A04E-05D051D5B08D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C08B3813-0442-4CDB-ACEA-6E66F6FBC391" 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 id="1E4B1CB9-6FB0-4B9E-8B46-D55D0E6AC29C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="8468917D-E523-4EAD-8E98-DE8A31581F89" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="676C30EF-E8F4-4239-8A30-BB3BF4DFB005" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B063732D-60F5-400A-871C-6D8C07012445" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EAEB3CDE-48F0-4E15-9AFA-6540C66610A0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AE141A74-6C74-445A-B85A-D71379967906" 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 id="D6FECCB0-B51B-4716-9C5E-589FD053A1E2" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="137"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="F61EFD6F-2791-4485-B3F8-A3A910B89199" wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="B34A2E2E-5E9C-4CA5-987E-278C30F82CD7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="41D803C9-DDC4-46AC-8ABC-819321E141B7"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="CDEC958E-B691-4813-9527-EE9ABACD2356" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="140"> 

<kolumny-podzial> 

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

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="BC2A34A7-2253-4B08-A381-5519CC1DD626" wysokosc="3.75" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="562D4655-4122-44E5-884C-33EDAE979D98" 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="4" wyrownanie="wyjustowane" id="9C7808E7-67AC-456F-95CF-
D75B2AE283B6"> 

<fragment rozmiar-
czcionki="6">______________________________________________________________________________
__</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="4" wyrownanie="wyjustowane" id="0F0C9389-DE25-469B-99C2-
3514E4C7F3A4"> 

<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer telefonu</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="D17729F4-1762-441B-B291-F96127208FB6" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="147"> 

<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 id="676F4072-61F1-489D-AFDE-414B81BD67A0" wysokosc="28.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="1BDB4987-EC69-48F0-8658-EF973BEF9D21" 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" id="AD8E4489-1FF5-430F-8FA1-
2034367EE937">25.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="2B8DD3C6-0744-4C89-B207-016602F792B2" 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" id="BAA3F58E-C480-48A7-A2A5-
B5A5577FC8E3">26.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="5DB569D2-11FB-47A8-9596-7209AC004F4A" 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" id="75AAB70C-B6BD-45AC-8454-
0C8394955E33">27.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F54ADA62-8CE4-4C47-ADC7-093BF51224F5" wysokosc="28.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0BBE6FF8-C13C-4F26-8AB5-33C948FED892" 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" id="F02A0F26-0DE7-43EB-9874-
4E9C0928BA10">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="9C1CAE9F-FAB4-4470-A46E-E887A6524DEE" 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" id="39896E12-5C64-44C7-BC6E-
504B56937BCE">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1B5C5344-D527-4449-9766-EC205A9E52F1" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A5C8AF5C-5C22-4202-83D1-
0055DFA51FA9">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="2B2041B8-E1C4-4E01-AE0B-DD8231B67EF3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3B448770-08A7-46DE-8C01-
0DC250DD2786">31.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="87A08B25-815B-42C1-BF63-813A1238E827" wysokosc="28.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="BF7903BC-0476-4EB7-8B08-930593EB47A4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3BEFF7CD-E25E-4B19-887D-
0235D5C56083">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4B6768C6-BD38-429C-9EDA-DA08634D4588" 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" id="DE7D05B9-0924-4671-8E0E-
C9F46C473935">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="F084749A-3CBE-4148-B382-C1B82BBB61E8" 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" id="3A4F943F-130F-45C0-AC44-
54E7750FB7DE">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="06F7BB53-C4D8-48FA-8C68-7374C27E8DDA" 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" id="56D65C5A-BB6D-44AC-8868-
EABC1BFF3914">35.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr telefonu do kontaktu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="08A5B5B4-99BC-4D9B-8CA1-62CC1E32C143" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="160"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>23.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>340.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>142.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="E9E16CDD-4BC7-4076-9DB3-F1C0249EAE8C" wysokosc="35.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="81722D02-80E6-42BA-B63A-350E5FA5CBB1" 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" id="D417D6B0-D613-439A-9344-9AF265740C11">36.</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="88536AB1-E289-4FDF-A26C-17E809EE4F9D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="A38E4F5B-46A5-43CC-8BA6-316E9C530F8F"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba domków letniskowych na nieruchomości</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4647CF08-5E4C-4A85-8094-141DD9A04325" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="78FF3FB6-CE50-411D-B08E-EB8F5E905575" wysokosc="35.35" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="D6FF53FE-631D-478D-958E-B34D2C656480" 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" id="84B0C7F3-6433-42F0-AB1D-F6401498F1B6">37.</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5E7CEF64-7F3D-4D51-8756-DF02700F1B3D" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="12E22E83-03D7-4A00-B6A9-ABF42C3A6993"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="015BFF18-8FDD-4300-8FBB-38B554C9E861"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(dotyczy nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, na których 
</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-czcionki="8">nie znajdują się</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> domki letniskowe)</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8">#</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EA4E3F5A-A905-410D-B7C5-51C1E222D9EA" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="D6ECA90B-5FD8-471F-AE7D-D8B213E2E05C" wysokosc="35.85" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="CE5E9F9E-1AE6-4379-A88D-D4C649CB049E" 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" id="8E508552-CDF1-4109-A6DD-388328B88B92">38.</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5127B130-F766-47B9-91A6-17EB1F0BC48A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="4D70910B-FB0E-4D44-9A57-8AD3C41F26D6"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-czcionki="8">za rok</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości</fragment> 

<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="8"># </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="FD5D85E8-24A6-4317-B19F-A8E462B9B607" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="44AFE416-DEF7-4942-AF44-03143A27FBEB" wysokosc="35.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="749FF876-5BF4-4F6D-B668-340467DFEBA6" 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" id="AAF0EBA1-E5F0-4446-90EF-295021B239CC">39.</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FD92EEAF-62A0-4718-86F7-3A761B3F33B1" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="9D8CF1DC-CDC2-4C85-9D40-2475B588E4F7"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> Roczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="0E44C10E-8BDE-4D0A-B216-A5D2521F715A"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8"> [(poz. 36 + poz. 37) x ryczałtowa stawka opłaty z poz. 38]</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="617F3DEB-29E6-40C4-8E8C-9D350D852AD9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="7" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="40146284-B250-4335-BC79-381E75F88AD0" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="209"> 

<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 id="E3568EC1-B8CD-49A2-93C4-E0B90D475491" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="4F6D1C5D-F834-482C-9793-AC71ECD69126" obramowanie-gorne="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" id="DB476D1F-F5CC-473E-8444-
5EAA97311D62">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 195 – Poz. 4422



<komorka id="03CCFA1D-FAAF-4F9C-8784-0DAFC80A5478" 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" id="7B893BA8-ECDE-4C93-8861-
7217C496BDBF">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="0B9B834E-DE34-4EA7-A9B2-C33BBDA996DF" obramowanie-gorne="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" id="86313DEE-FF7C-44DC-8901-
53CD25C6689E">42.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="93D2DDF8-3A67-4382-B4DD-817CAA3F16E5" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="FAFD923E-389E-4D2A-92B1-0B902672A101" 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" id="3ACB9093-8D89-45A5-A49E-
64B95FC227DE">43.<fragment rozmiar-czcionki="6"> PESEL</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="D51D31BC-57F1-48F9-80C7-C77147390DF5" 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" id="CC7B6497-1D3A-4861-B6DF-
C6E463EC9FBD">44.<fragment rozmiar-czcionki="6"> NIP</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4E6E1CA2-F9E2-45C4-BEEE-C6566C77BCA1" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6675AD0D-2C95-4BBD-AC00-CE9F0ED14FC6" 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" id="8AA492F3-0EBC-41C8-B702-
22FCC00E1050">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="75C94822-706E-4386-9695-3F428EE84859" 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" id="C0250B14-3A84-46CA-8413-
B957FF9D750E">46.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="925AD667-4B9C-4FC8-8F54-62E341BA384D" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="213"> 

<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 id="3809F5C7-D716-434B-9BEF-98B25C766181" wysokosc="15.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3D15CE44-74BF-4302-8D6B-88D3247F49EC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="927E402B-D087-4582-BA9C-0D841A2036F2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DF2256D3-2AD2-489F-B553-D3CDB722B1DB" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1338285A-CD45-419C-A326-7AB332B1D6B0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="68122C95-DCA2-4C29-BE98-2A3560A3C3ED" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9E40B153-5063-4846-90EF-BBB6711A64A3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="57324418-E4FF-4566-90C5-B65468B026FA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0C7DAA74-4AF0-49A5-AF85-072461AA3842" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F8E1D21E-93A5-4D89-A7D3-C5722C08DF1C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A4301B58-3080-409F-B325-6B3E69E93FFA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="715F39D0-7CDA-4776-B615-160F13D79473" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="7FFE080A-2518-4578-A4B6-B99C500C6A0F" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="226"> 

<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> 
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</kolumny-podzial> 

<wiersz id="16A9AAC1-D5C4-44E3-80A5-ECA56638528A" wysokosc="15.2" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="A25385CF-05E4-4821-A961-6A5770B6E886" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="CFCEEC4A-4ED5-4199-BFC4-ADCF2CF52B65" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="99E260DB-5277-4478-A4B2-3DF40B22C0CF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D3152C85-E7A8-49C8-99D1-8C9938846488" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D72F884A-99A5-43E8-8AB3-21DC42A4C0E7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="00DAA2B6-E83F-4998-9CBE-4590ADE6A781" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7F74F0F1-849D-4E9E-AD7F-4C7FEF72A90F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="649BDB8B-2C03-4CAF-B9C4-F617FE64BCA1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="3CF24D08-8674-4D2D-A19C-5841BF526C55" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="867D0690-9E7B-4408-8273-420E548DD805" 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 id="F255299F-0DB7-43A7-A480-3E0391AF3A0B" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="242"> 

<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 id="3525A5A8-1C40-45F0-AD8D-53E02534C059" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="E2612F8D-FFEC-482A-9EBB-DEFB3F93CC16" obramowanie-gorne="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" id="FAD97D21-5446-4755-B53A-
E2D0CBCE9544">47.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6C4C8C06-60AA-478A-9A9B-A8FE18A0DCA1" 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" id="8963CF12-6A49-4FC9-9C00-
01C61306106A">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3E4A51B4-E7ED-4015-91F8-BC936CF54084" 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" id="3857ADD3-3FFC-4EA7-8B24-
38CB179CC199">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F13FE17B-43D0-4F32-95CB-7EA651CCBC44" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A72E0534-F63D-4CF2-A2C4-DFD79D8F6FC2" obramowanie-gorne="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" id="37B68A20-C5C4-4EEC-B24B-
5E2DF0B97E7E">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="AF526413-CDE5-4A2B-A425-73573136AA7C" 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" id="61AECEF5-75F6-457D-BA2D-
871793241DFD">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="95441D7B-C316-4340-9F2A-694CD81D0F63" 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" id="6F6F83D2-BDDC-4D3B-95BD-
6A2E47B049E6">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5AFF3BFF-3923-4397-82C5-AE533CFCB93A" obramowanie-gorne="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" id="D32A1F15-1657-48EA-9015-
CA15FE112973">53.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="14D86CCC-8139-4FD6-BC7B-E28ADC164A62" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="1EE7387B-520F-43F5-B169-E01604884757" 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" id="2E44504E-70C0-4998-A323-
85A011EA1824">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1D8978E4-9F23-49F5-A33A-E17C93FBD6AC" 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" id="BA8F2126-7BE9-492B-BD0D-
79D9A7A9A8FE">55.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="07F5C441-76EF-43E2-A55A-E2DCB082E53A" 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" id="53772A38-C623-478A-A760-
A91E70A9B05C">56.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="F4225538-84AB-46DD-8D3A-3F3A8283DF2C" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="257"> 

<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 id="661FD5D3-C96E-4FC5-B674-1533AD4F4BCB" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5DD6537E-CC3C-4E03-9F18-29A78383C00C" obramowanie-gorne="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" id="3BE4985C-86B0-40EF-BEFE-
2ED113BAD46C">57.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="30B29A80-6610-4F44-92BC-0AF093876D82" 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" id="F966E5DF-5CED-422E-9596-
3999A857FA76">58.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="E1D87A64-E8C3-4902-92AD-F1ECDB6A72AF" 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" id="6A30953C-AE93-48D2-B1D8-
9F776F1AEB1D">59.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="B716B498-83EB-40FC-8212-C8E95DD91606" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A469F4FC-54FF-42E1-B8C7-6E61911A1EE9" obramowanie-gorne="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" id="DB38A008-711E-440C-87EA-
54C3AFC5B957">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="13466752-55B9-469F-93E5-49A8B64D6ED5" 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" id="7CB93791-55E5-4BDC-9D61-
C5A4F6F3ED2D">61.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="564B26F1-D069-45AB-A7C4-1E3EA0B9DD0F" 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" id="EA379EAD-0A39-4E30-8272-
D82CBC408D1E">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6954614B-5606-4B8E-A9A1-5EE1B365B23D" obramowanie-gorne="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" id="B75A5597-28DE-46DE-880E-
70589F249F0E">63.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="245E49C6-1E21-4B5B-86CB-F39A4C6948A2" wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="375CBF0D-C883-4D93-971E-7CD6A6D183C5" 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" id="7687A0BD-B15C-4A6B-80C8-
66DA3822D1B1">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="23EE89AD-18EB-44C5-95A3-1ECA5798ABD2" 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" id="AA5AECAA-8894-40D8-9652-
9AB369CB8977">65.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 202 – Poz. 4422



</komorka> 

<komorka id="2051FF20-B2CC-4920-93A7-BCC47F2E6075" 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" id="0CBFE09B-EB4F-4951-AA19-
98997965B280">66.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="9AC96FFC-184E-4618-9181-3DCE41F71230" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="271"> 

<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 id="EF0E98A0-3D0F-4694-B557-3268B0CAAB65" wysokosc="19.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="2DF2B2E2-3A96-4CC5-91DD-F5B298F9B694" 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" id="A07038EB-16EF-47CA-9B6F-
24456E92109F">67.<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 rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć znakiem 
</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7">X </fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7">jeden właściwy kwadrat)</fragment><fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-
czcionki="7">#</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="79D8615B-2010-4BC2-8F83-5C7F36EDEC66" wysokosc="33.9" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="45662E72-1C3D-4742-AA44-F61C5565D75C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="11" /> 

<komorka id="7649C3BB-C4CD-46DC-A0F2-B6C8CC0204BF" 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" id="6879265B-9C9D-4833-AF8A-6F6FBA123DFD"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="DA87023B-AB0A-4E9E-91AC-B95A228FDE6C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="11" /> 

<komorka id="972424DE-9CB8-4314-8DA4-BE07BBA8D323" 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" id="C44D3CA2-0ACB-410D-B189-B78AF8BF9F4F"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="D5154D51-1778-4558-A33E-23DA2D60E7F1" wysokosc="19.85" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="BCB828EF-D047-485B-BC6F-E16D99E88B9B" 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" id="264872E1-65BC-4E9F-96B7-
BB0A2E2DF75F">68.<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 rozmiar-czcionki="7">zaznaczyć 
znakiem</fragment><fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="7"> X</fragment><fragment rozmiar-
czcionki="7"> jeden właściwy kwadrat)</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="90F84F9C-511E-4944-A751-4C41E970AB11" wysokosc="31.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="16730E66-EC76-44F5-9200-44055CA6F25D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="3D0A41CF-956A-43ED-8A80-4196E0E33C05" 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" id="FFC1FDDF-3681-4589-9D71-
1713E067EE89"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">TAK</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4468000C-BADD-4587-B7BE-E041B80D12DA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="D676AA2F-BDBC-4EDC-BB40-2FBF8B8B03B4" 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" id="5D12AD2E-FD15-4EED-B73C-
25E412E02D0C"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NIE</fragment> 

</akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="3458E731-9857-4397-8A8F-225737A4AD12" wysokosc="11.8" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="978F7469-520C-4D58-8B37-A2E98A3F1CFA" 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" id="62C8E776-B13E-4A21-8311-
DA3386EB9FB1">69.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Data   wypełniania deklaracji </fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="BEA333F9-2266-419F-8DFD-266A0EF75155"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">(rok–miesiąc–dzień)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="561330F5-3F23-4DEC-A67F-79BFFC5765E6" 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" id="E8F78C98-0DAF-4B29-B424-
544A32980392">70.<fragment rozmiar-czcionki="8"> Czytelny podpis składającego deklarację / osoby 
reprezentującej / pieczątka</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="CA406669-0406-457D-9B13-12EF4878CE99" wysokosc="28.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="BD2216D9-7C19-4D9A-B1FE-E343F759F2B2" 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" id="53B72167-C056-4852-A155-7A2FAEE55F6F"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="07A31FE6-1E4E-4F3B-96EA-52A67B849497"> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="74C5B5B3-EDEA-4C12-B6FF-845F2E9172CE" 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" /> 
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</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="BB00A727-7923-41D1-9D1E-B29E3250E4A2" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="286"> 

<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 id="61237CBE-66B4-4F2B-83A2-093DA5572CA3" wysokosc="15.7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="106440AA-C57F-48D2-ABBC-2A1AA24B269C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="A8D8FF62-2E3D-4CFE-83A3-F1C0C4E8F631" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="C6750CFA-D91B-409B-A3FA-61ACAB55B22C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="7A2285D0-1EDB-4151-906E-17637AE29196" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="BB3CE0EF-6444-435F-A298-16959D05589F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="2E99484B-A8D9-489F-9E34-2D4637B52CDF"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E74225CB-D34F-4C27-AAB4-D838733C98F4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="7317CA70-0ADF-4799-A12A-325C7AB63C54" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 
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<komorka id="2FF59873-96E9-400B-94E2-8899AEA13C97" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="4790D9F3-6996-4324-A5E5-990B7041FF30"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6B8D5A06-5F17-4515-BC2F-E9CFCBCB3116" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="CD33E330-3C0A-46DA-A903-8420E62D867E" 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> 

<akapit id="85BD4490-AE71-4F65-AF04-72AD5E3A3D98" nr="3" wyrownanie="do-prawej" par="332"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DO-L-WWL                                                                                                  
<tab />zał. nr 1 do deklaracji DO-L</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="A4DD5A62-B599-42E1-B6F5-55FC4B7BDC74" par="334" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współużytkowników / 
współposiadaczy / </fragment> 

<nl /> 

<fragment wytluszczenie="tak"> wspólników spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska id="40839FD4-724F-4945-86A7-BED63784FEF6" nr="I" par="335"> 

<tabela-word id="18E0FFF4-1929-42CB-95C4-17ADF627C9CC" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="336"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="B87CFDCE-7E3F-4EA8-81C0-9D29E9A40E8B" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A851ADF6-2659-46DC-B972-3788B12CD1C3" 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" id="01ABB6F8-E278-4E74-BC7A-
D5AC77DD9E80"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D8F80461-1DE0-4171-A0A9-
C5CD04DA1E4C">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7464F3F1-F750-4C90-98BD-
D7C779FDE78F">2.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5D89CDFC-BB32-492B-B6D0-
BE48066FA6EB">3.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C2BE6F0E-55B4-4595-AD8B-
68E56AB3A6D6">4.<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" id="5C778B51-DBC3-4F54-AE31-
FC9C65EE804D">5.<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" id="D50DAD5B-476D-48EB-BAD5-
390EE9EADBFF">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EA8EED8E-282E-46FE-B9C6-
283A9A4296A2">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="9990160F-27C1-472B-BBCC-
30F0AAE00878"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EF2D7AD5-188A-4384-945B-
EEF1E0CE7A3E">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="822C8124-278F-42E0-8D14-
B1FA215AEADE">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DF681972-2529-4476-8EF4-
C4CE6071FE79">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0C3C4955-4970-4AD5-A975-
F275B4AF3092">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8C3B178F-4F37-4FDE-8845-
BAFBBB4AC803">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="51B5B592-F9F2-4826-81FB-
0E54BFC75A11">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B12466C9-F976-4643-A26C-
FF1551BA51D6">14.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0C52929E-9983-456B-A672-
053CD44BA0CD">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="727F5F91-1274-49D5-9347-
AA459BF843C6">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="61FD32E0-E01A-4347-AB94-
94FC2934FACE">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="39A4F3EC-AD1B-440E-B15F-5F343F1E36EC" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="337"> 

<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 id="8CAEC9C6-10C9-45E0-BC33-D4F1903CA8F1" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A26F9157-A3DC-4E1C-8C8C-44A0C9B31334" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5AA1D98F-5685-4388-AF51-
F53FF0FE5A44">1.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="68FB109B-B269-4E2E-B6B2-32B6B35F2DFF" 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" id="AE41C071-7A22-4FE8-893C-
BF26C98F5A62">2.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5706D118-4B5F-4E9F-B8CA-A776FF657066" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="45AD4193-148C-481A-B49E-
AE44EBC00E26">3.<fragment rozmiar-czcionki="6">Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="813DDD2A-04B8-4E39-AF1F-1BE7CD80DB06" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A6C5C8E7-5904-4263-9DF7-3AEDE2261976" 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" id="62E9C0FD-18BB-43A5-B4DA-
D72C5142EDAD">4.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="A3ABE6F5-6472-49BF-ACB0-FC0E937093F9" 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" id="28DD23C3-8880-42C9-8C56-
7B35FF1A1062">5.<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 id="E5BB39CA-BE47-43F5-9149-9A7A787A316C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="73CC4B7A-27F3-4485-8021-F2326E34E1BE" 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" id="009E77A8-3141-4657-8DF3-
48655A57CDB7">6.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="AEA79CF8-692B-463F-B0D5-408940889BBC" 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" id="1BD3211A-F4A1-4C38-9958-
632F2F3578C8">7.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="B57C88FF-3975-448E-AC8E-6682CF7D6067" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="341"> 

<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 id="C4CAC785-8874-4E1F-B340-A038089F6E8D" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3D9815D4-FDD0-4D36-8E1B-67336D14F51F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C9F6B407-AAF9-40B3-B94D-E7EAB1A99818" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="CCBBD80B-8C4D-405D-BA9E-322BA74EEBB0" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="81BD4A62-9A9C-4732-BD44-44689879A5F4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9A4EDD99-5F7B-4B3B-9F5E-978F5E9841BF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="6A8B8AF9-916E-4C90-9429-8F57493E7359" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="40E599DE-5CD6-490C-AC74-C1224B41C7D0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AC979C45-A2D0-469F-9531-AC54AD943AB9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0E28C51C-F434-4ACA-B594-E0C67D162466" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F40F4034-744A-4EA4-A3DB-2747692A7153" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0EF43374-38DC-4E2E-9B89-CF7874408BCD" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="B1F8217D-54BC-47FD-B9B5-ECFB3F306A2F" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="354"> 

<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 id="5FF74EC6-EBE2-470D-B8E3-D509F605E61A" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 
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<komorka id="FC49C7A5-2C81-4BCE-9DE8-1422E93ADF8F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E573B1A7-187A-44B6-873C-14C8AA4B958C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="77EB6937-1E8D-4E64-9928-2E1FE4B02350" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="946F6833-B839-47AB-A718-6C21FCBD6DB8" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0935948E-C389-4EA4-B56A-197F3F12BB48" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="5F27F2FC-20BA-4871-9648-595FA87F0909" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="35F8B737-4465-4921-B6CB-9A0EAD9362D4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9CE76856-6D5D-465C-B9F3-FE367E21DCAF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7398DC0A-6CD9-49A9-B349-3F8295F10CFF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="505655A0-B150-44B3-9A54-330FFB5AF169" 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 id="381B1365-368F-40CD-808F-87DA181EECAC" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="368"> 

<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 id="7B3AFA78-8032-4F68-A585-F69F0B56005C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="87AEB145-0369-4A36-84D0-4764A414560D" 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" id="FA2632E7-89B6-42AB-92CE-
9912B5467A3A">8.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="AECD7D63-DFC8-498D-A385-C91615E15F88" 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" id="DA493414-64B7-4ECC-AB5D-
C928E05C2B29">9.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E4617E2C-EBC4-4689-A6BB-D31D4375245F" 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" id="DE72466B-A11C-4B32-A959-
0BA1EE8846A3">10.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F82B04A6-CEB5-46AB-897F-97BCB3752FCD" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="3F966CD2-182D-417F-A977-1CC1118F7472" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7092759E-46F3-44CB-AD89-
17815CC078E7">11.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="F28471B5-4324-4DAC-A31A-1FC25D67F95D" 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" id="7E083670-9C8B-42B9-B683-
7A1B051D0ED1">12.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="D995A164-FFAB-46FD-B277-18DC552F0B64" 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" id="DFE909B0-F2C2-4C9F-B9DF-
A6A5B6360B22">13.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4745DD32-38EB-46D5-95DD-7B8B2ADC4DB3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E14DC7A9-80EA-47B1-ABA8-
F9E9C4E2893B">14.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="C4ED1730-0064-4B98-9212-59DC088FB766" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 
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<komorka id="3C225EAD-3277-4FDC-9E51-3774752F6776" 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" id="F6CC3340-543A-4679-90C7-
58AFC18AB900">15.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="B1814283-299E-470C-9C80-DBEF486E9F57" 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" id="3A40E2C4-17B0-4371-BE7B-
F6C4974FE2FA">16.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BC149860-37A4-455C-8425-EA6D4C33FF2F" 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" id="174C25CF-58B0-4750-B233-
0FDC79CBCF9C">17.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="B99E8CBF-7BEE-4F44-968E-281975427D24" nr="II" par="382"> 

<tabela-word id="8A31C36D-1147-48CF-AFA8-3C5E4668F858" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="383"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="ABE39E00-75CF-4D8C-8425-220D15B9436D" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D7B9DB2C-07F8-4F60-8921-0C6B4E66D6F2" 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" id="EFB9B7B7-0621-4CE3-A187-
FE2DDD0956EA"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E69538E5-14A5-4C3E-8686-
F4363F1A77CF">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3D4A30AA-D45F-4B66-85F8-
FE2064084F4A">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4FA45B34-681C-4309-BE60-
418598840DE4">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CEC6E114-7556-4820-B27B-
2B23AF704377">21.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment></akapit> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="569C5FF2-0764-42F8-AA97-
2F1F8BD257E5">22.<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" id="66FB23DA-36EE-49F9-97C6-
A75F746E843F">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CB91559C-F7D1-4E81-B761-
C0DE9A1A5B86">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="A11A6E1D-4669-4101-A15F-
C68930F12808"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CA701DD1-0429-41EE-81A9-
171805DB4C8A">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6086AC07-599F-4AC0-AECF-
E52D52465FCB">26.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E9E10F6C-BCAF-4133-A1C8-
6A6B1002D7FD">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="885C2E9D-3275-4E7B-B214-
B4824B8898A4">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A6F2B450-1D8A-474F-A479-
5E25DF4312E5">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8E3F82D1-3BA9-4D7A-B1FE-
4340C5D84C25">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2255B29E-8C9A-47B0-95EB-
BE127BDB3ADC">31.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="ECE85051-842B-43DE-89C5-
CA144D16D70F">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="95976661-B30C-417F-AF10-
8C61871876A1">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EB3DFB8A-69FA-4E86-9AC6-
1AF05DFEAD40">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="A344818A-C2E5-4337-B2E1-E026E981ED17" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="384"> 

<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 id="392BF905-BC7A-4F7F-8CD5-701310938542" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="981D89BD-4B9F-4C6B-84E6-44D7EB81DB46" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4528117D-EFBA-4005-8274-
2FEABAD3EF94">18.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="318A000F-3DB2-459C-9BBB-94DD9EFDD424" 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" id="BE16BA33-01F0-44AF-A4D9-
241BBF01DE73">19.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="9129DF59-7DD1-422E-8692-86827BA802E0" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="71805013-3839-4AFC-A872-
36255DF3F0D1">20.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="83ED2962-DADE-4058-B682-4DA583851BE9" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E9570788-DA7B-4A8F-AA78-65039EED174F" 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" id="4163469C-7945-4353-9867-
57164FC918DB">21.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="4AFC4F59-3C0F-40B5-A211-48CE361F376B" 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" id="B0AFFC1F-52F8-415C-9E40-
C2CB66663658">22.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A2590B33-FD1E-453E-BB7A-7D5A85C0A78F" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="1DBF90FE-6230-486B-A718-FAF9A18D397B" 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" id="05254AB5-0ED9-4831-983F-
8EB8226FAD9C">23.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="106811C3-ADB7-4A7D-A2D4-3D8F1B8350D0" 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" id="095E39F1-5A2F-4111-BA0B-
CB2ED12B250E">24.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="5807A2E1-BC6B-4909-88E9-9BB2D0D9ED6D" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="388"> 

<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 id="1328F831-8E2C-4502-B017-9CE0E86A1365" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5F0D7C8F-D476-4B14-A46C-A436775F4DE4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="8AEBB4FA-38EB-4DA3-BA31-F98FAFE2126B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="525DD88F-3659-4C6D-8A81-E1146D91A220" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DC577D73-F535-43CE-9E47-581B92D073B8" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="28745DC1-61B1-43ED-B7CB-3EFA031F09B7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AF5CB572-5A6B-4F45-A94F-FC4176611DE7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E0AA5A25-41FF-4A60-A80C-F96E2290F944" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="24A96081-0B48-4FED-93BE-BC92D53B24DB" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="502F4DEE-1D1E-4348-AC0D-72B4BD4A031F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D9E438AC-1D58-4DD4-AA03-3408C953C37F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D4ECF73F-6654-470E-BB9B-30341A30137D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="26890518-DCE9-417C-B0CC-1F783B93255E" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="401"> 

<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 id="596EBCD7-0083-4DD4-9863-97AD550B67BF" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="C0F4A75D-8BD8-472C-89E8-FFA9C14D8B64" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="29F10E65-2D04-401C-BFE8-8B49F0BB6186" 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 id="A438352A-098B-47CB-9568-580969C683B2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="6274EE9C-AA5D-42D5-AD77-4133E0CE6B1A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F41C479E-C667-44C6-9E05-E6AEB6DC63D9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="BC4ABC57-9563-4E9A-B4B6-CC36D06AE899" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E2A327FA-BB76-4DDF-9F4E-54F51F65AA02" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="246F9275-596D-42FF-97E1-D7055348699E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="303989A8-937A-4E16-A083-FCB06CDED517" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D731A6AC-8900-4D77-9387-5889AF47C73B" 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 id="DF6B2463-F2D7-44AA-ABBA-BC2BF6751DA5" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="415"> 

<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 id="2E80E330-4BAA-499C-96D6-63A4D8253C07" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="A310C950-1CB6-472A-8BBD-DDF62A817AA7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D59EF613-A4C0-4321-95D9-
A1D12D58CEAF">25.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1863EE9A-8227-48D4-BB4D-36D9C7C16A1B" 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" id="B6991443-36DD-49F8-807A-
E513F51D09C8">26.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="791A8544-C476-40E8-8EBB-EB8E8C4A1C84" 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" id="B23A886B-D77E-4889-9868-
1DF6DA1041FB">27.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E3D9E1B6-98C0-44B0-8804-928BDE44A944" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="6E2BA986-967A-4E26-9686-02E83ADBB3AE" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5337E612-468B-424B-B113-
326FC801CFF8">28.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7A245B61-DD66-4FAE-B989-2F8D9B1AC5BB" 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" id="57CA75A2-E0D0-4FEE-A12D-
FFD0CCB2A21D">29.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FD314F33-E418-4790-ACAB-DEEE729E19C9" 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" id="FFE08296-545A-4629-9C68-
7D3B3914E449">30.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="B4F0E527-C0CC-41C5-917A-520ACF719799" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9B5A7DC1-B4AC-40DA-99D1-
EF5E2988E59B">31.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="FC153D51-0448-4354-B046-8BE7E878CFE8" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="CE65FC18-00B4-44A6-8E09-644256743EB7" 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" id="6B1607B6-54CE-4724-8E41-
11D25FEB43AC">32.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="D91E964B-386C-4CF4-8199-CF4316852B22" 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" id="432CF137-1D8A-47D1-8ADE-
893534275FC7">33.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4F2F4356-3596-4DE7-873E-9B089033D3FC" 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" id="7EC92650-4168-4E18-9385-
20FCD2EC8817">34.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="6E556F00-6631-4197-A6BE-047FD06C5C6E" nr="III" par="429"> 

<tabela-word id="1B5F0AEE-40A3-4CD6-9330-B9AC150D31C9" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="430"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="ADECCB9E-352D-476F-9BE1-9484D7035CBE" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="16A966D2-7132-4AE2-A879-968615014A0E" 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" id="8094F2BA-DE91-46DD-BD28-
358C10D156CF"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D1D1917B-B50B-448D-B85B-
EBFE0EA19493">35.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="71B2388D-A3B3-4375-A65A-
73C30F0670F2">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8A1F7B88-BAAB-472E-8D28-
80C8FB24C7B8">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F5EB1F5A-EF60-47A1-9ECF-
6807A1B85E4B">38.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="73B91F9E-D45C-4429-9557-
2B7568F20E7C">39.<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" id="24006D24-7A68-4423-8D36-
8016BFAD8727">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4472D253-8803-4CBA-AF20-
12B4B1C8856B">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="5F03B2A1-FDF3-43D9-B458-
57944BA92C91"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4403EF8B-219A-4C26-8C33-
EF828CB95A0B">42.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="77F7CB05-F408-46B8-A5D2-
AE46605B269D">43.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="76704979-C000-4BEF-999F-
F4FF74F4643A">44.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D3CE30E0-9121-4062-9F0E-
8BEA544D68E7">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3F49F3AA-218F-4729-8781-
BBB95F879A4B">46.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B168F278-71E9-42EA-A68F-
B36E72B29FDD">47.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="19BF11ED-6412-43C3-9DDD-
3D405BB435A6">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8DFDAD15-D1CF-466F-AA30-
1A2F66C9EB58">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E7AF8039-A908-426A-B331-
DFC97EEB06E9">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B708E91A-FBF1-491A-991A-
547D45DC14B9">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="E5696F12-4A8C-4DDB-8000-A5E7F910D445" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="431"> 

<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 id="B7C6A2BA-42E6-4AD3-9501-C5E31767322C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F8109789-3723-4A6D-8128-0C53D9CB03B6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="FEFCFD74-B540-41AB-806F-
3762A80939B9">35.<fragment rozmiar-czcionki="6">Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="698CD83A-24B4-4E4F-9C12-0EDE06D1B855" 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" id="6B53FFEF-226B-4A97-9440-
27C022D1D086">36.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="124C039F-2CAC-4815-BACD-CA4F3F793327" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="AE9DCE88-9C62-4476-BCE7-
534370DC2210">37.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="2DFFAC82-B137-49A3-AA69-7CF4B0910EAE" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="DFA34D0A-4E93-42C0-B951-132A80115089" 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" id="F43CA70A-3692-4F4C-B5FE-
26D866A31F40">38.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="A68A74D1-87E5-4394-B046-6F2D855EA53F" 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" id="BF4349D7-6AAC-4D72-A198-
9739EAD8EEC4">39.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="08914408-632A-4F7A-AF03-367DAB6F711C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="46CE6E28-1CAE-42B9-A24F-BF210DBFA7F0" 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" id="FAD02E28-D0CF-4E5A-B069-
CE6D510CDD4E">40.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="DE4946A2-2512-4DCD-BB28-AADA251759DA" 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" id="6BC9A511-5D8C-4FE0-A83C-
435596FE34B2">41.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="AF420EEE-8D33-49BF-959D-9A718F357485" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="435"> 

<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 id="6D72BAA8-D839-4B05-9C42-38A97FC75166" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="72D0AB32-33CD-4477-B7E4-B1072C530002" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9C8956F3-5026-4903-9720-DA8FC90D6C6C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="59E4C6BF-8C2A-421E-9373-E6FC62865CDD" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D29AD9D0-61FB-4512-9B85-A14E3E8434B4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="580CE2AA-49B0-40CB-9F9D-8E10C843CCAA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0D979691-D6C7-439C-A634-EF6EF2DBC8E2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C397CDF3-116F-4C6A-B17C-28794A32D439" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="633ABCB3-4C26-412C-92BE-90FA5BC330C6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C2DE5C75-25C9-4BA3-BC45-F1DFDDD82B57" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DF1FF4C7-0567-40A6-B84C-8E272DD7EE38" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F3FF64C5-AB17-434B-A847-838A009A8306" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="03B1B8D9-ECA5-428F-8AFF-24CEBA7E82D8" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="448"> 

<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 id="FCE04080-E154-47E1-A65E-926C819EBD4B" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="6E26D52F-0954-4B44-A377-B257AE7FB17B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="AE98CC13-14F5-4E07-9D52-FE0195A5AAF6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="FB3C5C3E-24CB-47E6-8695-E881F094C510" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9C33DBA1-11F0-4F58-B6F3-66171B0DFDB5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C694A7C6-9424-4748-836C-F00B970D3F51" 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 id="EEB9DBD1-9DD2-43F4-8ADB-201E4540A8C9" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="50250631-4898-4558-B116-8078665B3C91" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="74B322C7-9FE6-4C20-BFF0-04F6AEDA8BB6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="17C59A47-1389-4BE9-84EB-5ED8E9251491" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="0943256B-649C-478F-A1AA-B10F59B1D298" 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 id="47737C14-A7D2-4AE9-9CA2-9CE35318064A" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="462"> 

<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 id="01168076-58C5-4160-9A43-C8F41AED523C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="53615E99-00A0-433C-B84E-5389D44341B7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="07EAAD5B-A3AE-4390-BA16-
2D188114EFC5">42.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="2F8F93C6-D1E9-4E7B-8FD7-8C1831B95D17" 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" id="480784D1-C7CF-4C12-BAFC-
4C8405928FDC">43.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="05FC9FC4-EC0F-4FC5-95A4-0C6E5F998551" 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" id="EA5A353B-9C83-4A3A-82F2-
665E46EA7B3A">44.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="47970A58-0932-43FA-A249-7E15E11E37FE" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="929376DD-D753-46B4-9D2A-C4E96F26F447" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E47818F7-7FA5-472E-84A7-
751AA4DD2DA3">45.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="179099E5-5E6E-4314-BDFD-E99A30624338" 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" id="E813DDAC-23C1-4047-BF57-
D046F1F43406">46.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="94A859FD-9076-4DA1-939D-607596F4CD21" 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" id="EDF0736D-BFF5-4505-86E6-
AF99AA94EE85">47.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C7CCC893-3B5C-4884-8AAD-0C683E348C41" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="33492E7F-03E7-44F9-B17D-
DC993EC67214">48.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="15F4DD60-8F34-4848-A927-323B719E0612" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="2475B373-A32F-4B41-82A4-350342AAC23E" 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" id="23F0CA06-394D-496A-95F9-
DBCA30B4315C">49.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C59183BE-6B8A-4E3A-89D9-1DD5E524A837" 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" id="778E4D11-A43F-4194-91E3-
E3E09D7B17D5">50.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BF558B39-7DBB-49B7-9DD9-50357D3791EE" 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" id="67BAD27A-A611-4D31-9AF6-
D9F55EC94477">51.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="4AEA370D-D3B3-4C8A-B2CE-66AA92D90047" nr="IV" par="478"> 

<tabela-word id="4E653C9A-9B67-487E-A156-DD27496F1579" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="479"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="5BE563B8-2FA0-4BFB-B2EA-5896C5B83741" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A3B5CF40-5096-4662-A6F7-44794974FB49" 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" id="7EC29067-4A64-41DC-88BF-
6944ECE7799E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6864596C-012D-4ABE-B318-
75E6CD16625B">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="921EA37A-E22E-4D6B-93B6-
26FE05ED9D5E">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7C7CA04B-21AD-4CD4-B410-
C1C4CD1F2DFA">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="91283354-2BEA-4648-8655-
8CCCC19AE639">55.<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" id="2D394700-D843-4AB2-AF71-
C16461C871D5">56.<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" id="E437B682-1FD8-4B75-B47B-
9544DC44B87B">57.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A3B6CDD8-9CFC-4B79-AB5A-
3FF9AEB7903D">58.<fragment rozmiar-czcionki="6">Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="A833230B-B185-452B-8DAE-
96F61DAABFE6"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D01022B6-FE3F-4BB3-B86E-
E38A990BEBFD">59.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="33583421-E731-4409-AB6A-
C92EF7D9559B">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4E641F33-2D38-450A-BF48-
80FBA69BD7A3">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6EA2743F-40AF-4675-A75C-
6E60F6061084">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9DEAAB23-52A3-404D-A333-
517855D2C0BF">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5D3ADD7E-ADE1-4B11-8D78-
C792B174D6CA">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="87B46B3D-1FE2-4E3E-BF58-
AF2079989582">65.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="040E42A0-8E9A-4758-8B0D-
1491A6594EAC">66.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F07CFEF1-7D04-4C3E-9768-
7B2053C322DD">67.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8C13CED0-562E-46CE-BA1E-
2F11E06221F9">68.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="182D6AD4-79A1-4B0D-971F-38696FA9DBB7" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="480"> 

<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 id="D4B35D70-92CF-41F7-A371-431F873961D8" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="3CFF5D27-5CB6-4484-B792-75259C66A146" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9C3A7FF0-1467-4288-A106-
DA82608A1C87">52.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="9358B918-CF8C-4380-97CB-272668727A82" 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" id="C541486B-5213-448B-B4C4-
6AB30572EC61">53.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="948B1D86-B410-4C86-9559-02445E5B1C4C" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="73AFDFE4-C79D-4F9C-959D-
E2D9F7AA3093">54.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="ACEBE62C-8040-4895-A89D-BB9A1FB7DA52" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="47404F53-E233-4D88-A21C-95C715FBEF4E" 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" id="4B4183E3-20E4-49E5-961E-
18D531050F2E">55.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="D22733C4-3AB1-403F-A9BF-C15CC7672660" 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" id="7C6D8C4F-062C-4E2B-99FD-
9FE17B7A8959">56.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="BC1E5142-B930-4119-829B-FA3D4ABFBEE3" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="187916BC-6265-44DA-87C7-65864CEC1771" 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" id="200B4F1B-9D24-41F4-B12B-
2CC94B298E59">57.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="D4278CCB-D7CC-4AFB-91AC-824336F48970" 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" id="26905CCB-563B-403C-8D9C-
D7D56D0FBBA0">58.<fragment rozmiar-czcionki="6">Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="2A03C2DE-7AA4-48AE-933C-849C1472338F" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="484"> 
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<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 id="E5C76B42-E576-4A61-BFF8-3CA5B2D2D0C8" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="78E3EECA-CACD-4D7E-B378-43B9217D9FBD" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D9965EFA-A2F9-43F2-B5B2-43A03C4D0DA5" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="3384F334-17AB-4115-8996-4A20BBBFB248" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9C9F681D-4A1D-4CF2-AAF5-6B11E2C496C3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9F50233E-6A46-4568-9182-142587E65CE3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E027A123-D079-4C72-B862-0E104AAC64F3" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9D9BD2F4-84F8-4D85-9B84-5961C22E1FFC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D8B59E01-9171-45D4-AEAA-2DA1FF21A69C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="ABBB28EF-47E4-41E8-8FC1-E1965CC4E1C6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="BDDD1830-8043-4906-8215-40B05D9FFE1B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="ED0C9CA6-24F1-420E-A1BC-D5FE6B766180" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="7E523E14-CD11-4795-8B83-F115397371BA" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="497"> 

<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 id="5F0EE6EE-A863-4B14-BF74-A706D39BCF67" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="8BAE05AE-A891-4272-B24F-4CA9015286E6" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="1C2E228F-A0DC-425F-AD00-8BA2F44AB43E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="8652820B-5314-44EB-94EC-39ED7AF84635" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="153D6092-9E8B-4ED7-B899-545089EBA910" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="59D94C17-52CB-4144-8AA1-9AD0E15892A2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="DE41C533-972C-4B37-9395-0EAE1D734896" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="97FC594B-015B-45CD-AEE2-5BCB3AA791FC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2550D660-4329-4772-8E6E-3B40E415C668" 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 id="AF4DA64F-8846-4F8D-99E6-51DF1A8C89A0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="720F065D-0E30-4D15-9EBA-38C5251DD649" 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 id="C8810E9C-ADEF-4717-BA58-BB46D2E64FF3" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="511"> 

<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 id="E7301C18-F3E8-4368-84E9-B330D5F7D9E4" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="E8FF3F58-A847-418E-A52E-E2BE7A190482" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="96CCBC92-A03D-4F03-AE7D-
8438202E75F3">59.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5FE2BBFF-6FDC-44F9-876C-D6D990E0E9D4" 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" id="4BDBE686-4779-40FA-A416-
23390907A895">60.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="CEDBDDE2-C92D-4DDA-A9BB-ED152EF41AAB" 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" id="B77973EE-6EBB-4DF8-9EE2-
32B1ABA62BB2">61.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="D9C4DEF0-A1B5-42A2-9273-C99211247268" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="AAC59A87-B322-47F5-9135-003266DB1BEC" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="40DCD629-3F08-43D0-B3B1-
865489D2F5AF">62.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="7FB60DBC-6E22-4722-A60A-6EF31C24752A" 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" id="7E822DC1-19ED-434C-A9A8-
4F97E2914B56">63.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="2823528D-3CFE-4B4D-A061-B22A5CB2B220" 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" id="A3150B87-B8E6-4A56-ACDD-
82242A114DD4">64.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3A792E13-C9BC-47FD-BDAA-0FDAC41B7DE3" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="85F9C01F-5DAB-4470-B1E3-
20055000184F">65.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F7EBBA71-0868-413A-A226-E3AC2459927E" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="BEBD6539-C66C-4321-969E-B3238045799F" 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" id="F49865B4-6727-4CAE-9DE4-
3F1C576429C2">66.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="39079F2A-DD29-441E-B948-90D6A874A496" 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" id="6A176624-8A8F-40DB-B32C-
ADF3AD59BE9B">67.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E8B26CFD-257B-4413-A01D-216BBCF5A70E" 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" id="59D35A57-3227-461B-870A-
1290D5EA7E18">68.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="26F3CDF5-1E56-4205-B23C-F6DEBB46D9CD" nr="V" par="525"> 

<tabela-word id="8E3109BE-3155-44C6-B3AC-3D8F131FA8F6" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="526"> 
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<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="F172EB95-B2C7-4602-86C4-D039192BCCDB" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E197E67C-9A0C-4488-A0EC-5411B0897A88" 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" id="EC0E3BBE-D450-4BD1-AD10-
EC787B3BC898"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6008B87B-DE7D-471E-8A9D-
C8F86AA05A03">69.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3542C8C7-86AF-4725-A3B0-
7B491C795A08">70.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="9B1F4435-D165-40DA-9483-
20EBAE7DB600">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5BBF4048-2BF8-4423-AF11-
4B37E2D5A482">72.<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" id="4024415F-2353-4B61-9781-
5470126E88EF">73.<fragment rozmiar-czcionki="6">. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CC97D981-4A6B-4747-A9C0-
4DC4CF7350EB">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="5287EC36-D4AB-4A06-AE34-
003E67F497A8">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="AE325E7C-CE45-4473-BFA8-
31DFCCBEEE5F"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EAE4DCC6-3E6F-4097-9507-
C4A291D614BA">76.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="959C57DD-D3FA-4C95-B5AD-
5A6EABB6766A">77.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3A058983-D5D1-42C0-9D06-
AAF661D34660">78.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6BE9691F-451E-4FD1-9554-
BD6B3B092D0D">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="09A58C99-F399-4704-8C41-
8770D7393B8D">80.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="67A50274-3434-45CA-A5FA-
C0DDEE15228C">81.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="FE6840B7-85DF-4EC9-87F6-
E7DFE5C77747">82.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0AA8CCAB-5E29-4238-B35C-
583019CFC0D5">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="829638EA-2CD1-4F12-9974-
072B379B9294">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BB8FB551-898C-417F-8F0B-
910049097056">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="1D42FFF9-D23D-4837-A2F9-6F2B2250AF04" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="527"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>54</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>97.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>165.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="CDA6EA45-2298-4816-BDCD-A35A59253528" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="B8FA0697-781E-4404-AD52-901F01BABB03" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DE1E8FA0-6C9E-4FFF-87FE-
722B8FAC6B7A">69.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7D10DBE2-BC25-4AA2-8C84-F3DD0728FDE2" 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" id="110D2A79-C1C5-4FF4-B14F-
71D8029E702F">70.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="52B4F743-BF1A-44DC-8ACE-531FA15BFAC7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="39BC89C1-AF1C-4067-84E1-
B7952AEA02E5">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6F7B5AF9-33F1-403C-B108-DA4D87FDC619" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="BCA31008-680A-457F-8955-13888900FDB9" 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" id="571E12D8-8D26-490E-A332-
BFA3B5A7ECB1">72.<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 id="E63A93DE-EB28-445B-8DFB-9867FE8C320E" 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" id="838CFF93-8868-4BD9-9318-
D08E4B270DEE">73.<fragment rozmiar-czcionki="6">. NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A6F21400-F553-4370-9989-7C0FF0481673" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="2FF542C9-89CB-4FDC-B824-BE16B1BD7DFA" 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" id="FA77D8BF-AD37-498F-B9AD-
C7898CB0E538">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="0A838E8A-8A59-4C1E-AB36-A880A92F30C1" 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" id="0A147963-4E73-4998-A9C1-
D17A95FBBB57">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="608A995B-DE15-4E5E-81C7-3D580A2B4396" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="531"> 

<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> 
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<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 id="8E46C0B3-A2C1-478A-9689-AE532CCACBA7" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="EBC07260-8CB8-4D83-9791-8E12C765F7A7" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="47E09537-A282-4C58-92D6-4A50C80DBA7E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="01E7B2F4-C5B0-471D-8C23-1A916B2B7B9F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="444DE0FA-890C-402B-9DF2-40F5F970F5FC" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="653B65D2-53E2-45FF-9828-AD7F7FA7F3DB" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B148D60E-4415-427D-9173-2615768E3BE2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7FAD2022-AD91-4A99-AEB7-F5929C58F41E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="8285BA1C-894D-4791-B73E-1AE964347985" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="F8D638BE-4957-4099-B311-0EEC1F460F38" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="E0638129-8B92-4B21-8796-538ADC0E0376" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EE1A2CCF-2C34-48A1-A9A7-1F96C2DB2262" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="D2830AB9-01A6-47AF-ABA3-13DAABA084B0" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="544"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>21.75</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> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="C22A8A50-DE76-4C45-B22F-5F16B732A670" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="B6F48659-8C45-4123-8A8B-8FC9789B7D7F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="99000D78-835C-4187-9807-169D60765E75" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="BEA79A1D-025C-4EB8-AE5D-990DB15625EA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="02E0AAA9-C166-4ABB-9E19-5EC6E93ECDBB" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="2E7C7397-6B2D-4A9E-9A9A-4E9CBDAC4CAF" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="6BF58E9D-C426-4AF1-AA9B-DD8AAD6846C8" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="494FA958-C574-4961-83DF-98871F015C41" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="089581A0-EAB5-45E9-A0B6-66A521538104" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="EE81A4C5-0997-4ACC-864B-B672DDF2657F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="5D5D489F-CE87-4C1E-93B4-5C51FF45CE9F" 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 id="768BD64C-D8FD-4EF7-BC73-5A51334A07BE" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="558"> 

<kolumny-podzial> 
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<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 id="FBA3AD88-6847-41F4-81DF-8693A22C9073" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="5A319FA9-1262-4BC7-879C-D65E1FA6EB77" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F0D5A4BE-B052-4119-8BC1-
99FE692F6091">76.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="445F36C2-CFCC-45FA-BB93-6E0FF4E63BD8" 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" id="623A1F74-9E9F-4BDF-B069-
376B34F2F0DD">77.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EEECDAAE-D6CC-4304-B14C-F031551FC10A" 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" id="E01AE6C3-DF10-494A-8302-
93EE070728A4">78.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="CDD07B05-021D-454C-B6B9-CDB67AF08C7D" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="5E56DDDF-35F0-4AA7-AAFA-FFD24F355343" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="01DE69DC-D431-4E78-BA85-
9A943A317403">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C379B4B8-C538-4752-81CD-EA278E607E7A" 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" id="8B99F169-F5EA-404B-9257-
9F493CA05829">80.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="82D8B6D7-40E9-4BD9-A83C-68576F394953" 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" id="27E8495D-B51D-434C-91FB-
AE7A8A9B2B6F">81.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="60AB74D1-1A2E-4A9F-8AC1-8FB8A42C0004" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F1CE66C8-32F7-4F81-9758-
1A468654E71B">82.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="D2FFD60C-E8F7-4F1F-AC45-435ED31B0B3D" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="599398C6-36D4-4C3F-984E-0F63EE17AA38" 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" id="78195BB5-8457-4093-A694-
A5D2E9F82A37">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3223AA61-E2E3-44E9-AC09-13100E7B15AB" 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" id="F3E8E6A7-75A3-4057-93E9-
A42A216FAAC7">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="C65B6701-81D9-489E-90D5-99CD3F036D2F" 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" id="555C5EF9-3826-4896-8F5A-
996470EDF917">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="B99B8470-08BE-4541-898B-FB29722F41A8" nr="VI" par="572"> 

<tabela-word id="22A681A4-263E-4D69-800E-5C2EB6EE6F47" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="573"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>537.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="E5A99E34-55C9-470E-91B0-8718279DC195" wysokosc="195.6" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6AD3286B-8354-46A7-9D8E-42381B9A7C63" 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" id="8A8A166A-DCC8-470F-9C33-
88E61193206F"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">1.       Dane współwłaściciela / współużytkownika / 
współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B7E3341B-17F1-4465-A3D7-
9647CF4FE25E">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F251684B-F26B-42A5-B8A1-
0EB73521EF74">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A815EDFD-4E02-4109-93B4-
DF60979C045C">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4BD8B52A-D862-4FD3-899F-
D4B04AA645AC">89.<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" id="23F8A9A9-7AA1-4086-9FC9-
7A78700987B8">90.<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" id="808725AE-8E9B-448E-A553-
A610737B02EA">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D53B85D7-60BE-483D-871A-
3D67153224CE">92.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="4" odstep-po="4" wyrownanie="do-lewej" id="536860F8-E662-4B0D-AB4D-
6D5ACD42B4F5"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">2.       Adres zamieszkania współwłaściciela / 
współużytkownika / współposiadacza / wspólnika spółki cywilnej</fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2D37338A-61D8-48DE-96B0-
A2E02F4EBD82">93.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="64575855-5042-40C8-9E59-
8A7AF7712296">94.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="79C40C27-A31C-4A32-A953-
5D922F1FDCDB">95.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3043F65D-CF60-467B-B60B-
31A8AAEFEC07">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0545B97D-6CEA-4275-9152-
B96F7B582E99">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="827F98B8-D56E-436A-A9E4-
3E5DCE0A620B">98.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3A9F4BEC-A260-4FCA-87B7-
BC5D4899CA1E">99.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8F7A21D3-52E4-412A-B750-
B5D652649932">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="089489E7-6BFC-425C-8EB0-
04CA203036C7">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="86EA49B1-A6B7-4ECB-9017-
2569C4E0B4D4">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="B11A1D3D-A4F2-4E9A-A6E3-2BA8C38E2A49" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="574"> 

<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 id="0BE53AEB-4376-4B28-87BE-274E05B580A4" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0240A876-C01C-4141-870C-21728CC80458" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="26D52816-E577-46DF-AB13-
4249A9D3ADB9">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nazwisko </fragment></akapit> 
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</komorka> 

<komorka id="5A3CF54F-3B48-478A-81EA-5529DD31EEBC" 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" id="D31135BB-BBC4-49ED-8036-
79FEFA852275">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Pierwsze imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="192DB9F9-EDD7-48C8-8117-22B18824C800" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="78604CAE-6BCB-47C1-BACB-
AC30FBC6C7E5">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Drugie imię</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="5923F6C8-86FD-4937-A7C5-E864AC12C903" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="10A902D9-D18A-4D5E-99CF-8A9AE1A91522" 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" id="9B9338D3-EE45-4A96-B25F-
468B69EAD7A2">89.<fragment rozmiar-czcionki="6">PESEL (dotyczy osoby 
fizycznej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

<komorka id="393C9323-DCB6-4806-81C4-EADD43296C89" 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" id="E610DF27-735C-49F6-9378-
B868031A6FF1">90.<fragment rozmiar-czcionki="6">NIP (dotyczy osoby prawnej)</fragment></akapit> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 
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<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4056131D-E791-4617-8E7C-4B7CB7C649B4" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="19EEA5EA-A0DD-4093-82B8-802E35790BA7" 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" id="EFD179E9-427D-403D-806E-
352A4A7A979B">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Adres e-mail:</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BE719ED7-D1A8-4075-8014-441D4449C16B" 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" id="F5C036CE-4BB0-4C1A-AB3C-
928E94FD698D">92.<fragment rozmiar-czcionki="6">. Telefon kontaktowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="5AD3052A-56F4-4A6E-A260-835B95C86F7D" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="578"> 

<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 id="914CF547-C7D7-4641-980D-584B82A0220A" wysokosc="12.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="37AA74FA-B343-4570-B74C-9389ECB986DA" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 
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<komorka id="506BF7AE-664F-418E-8C50-EC39C933C06B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="A7D68275-A5DF-4456-8FEE-DA85130BA98C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D6A6B01C-4553-4B53-9583-6A45BFA8E317" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B7483DC5-1B99-4190-8757-34C3B1AAF098" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="546D25F3-F8D3-4B32-B371-1A5CCFB253C2" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9A6BB33B-14D8-449B-9654-E9EB0B2F59F4" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="38D79DFC-7AA2-43D5-839A-2BAD6619E8B1" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="9364AF22-8699-4D93-BCC7-CD85ADAEB332" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="424A8CC6-D7FD-40B8-817D-362806A0E47F" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7D712C79-7F49-414F-93A5-715667A05376" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="6" /> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="34FF5668-A901-483E-86A9-54B5C56FCE2B" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="nie" par="591"> 

<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> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 251 – Poz. 4422



</kolumny-podzial> 

<wiersz id="08AC7173-D18F-4911-ACA2-51A80CCBD702" wysokosc="12.25" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="BCB50E7E-A6F6-4910-8E29-146B5948370E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="D7FFCF5B-3CD8-4BEA-AF88-AF2F912B7B0B" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="B0A186B4-7711-4B44-B010-1DD8F4B20CD0" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="953D098D-0791-4462-B9BB-EA49D9AF8425" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7710403B-5CC2-4CE7-8643-77B42910B88D" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7E0F0945-C732-4650-A38D-43726CD6C270" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="CF0FD98E-A49C-4305-B916-7F9E9C5B8095" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="86F78127-2D27-4DB3-9AAF-84DD5539B828" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="7A068CDE-1884-41B8-905D-C8165ED8B148" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6" /> 

<komorka id="C28C098C-975D-4B71-AA05-238C3292B7BB" 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 id="2775663E-98C0-4C32-9E18-31626B24AA8D" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="605"> 

<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 id="3C93617A-397C-460C-9C54-90C23758E632" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 
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<komorka id="F9166C08-0259-465C-B33D-670C74BF18F6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E4ADED18-C49C-406B-900D-
935074A76B1E">93.<fragment rozmiar-czcionki="6">Kraj</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="58C8E5B4-AA03-497B-83F8-5FDEB2656635" 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" id="B42EF138-4D30-4A62-8E25-
CF4DDDD1654A">94.<fragment rozmiar-czcionki="6">Województwo</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8D8BB1E8-8FAF-4115-ABFF-A9FC384ADE8C" 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" id="69A4B7A6-B186-4DCA-B9FE-
ACA48432E0CF">95.<fragment rozmiar-czcionki="6">Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="95C4F1B7-CE69-431C-99F8-0C164FA99862" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="F6F3B44F-B1BD-4CD1-8004-E5D486209154" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="982BFC75-6312-4CB6-B980-
41B11A17A743">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="3C184BB5-2BD3-40E2-BC45-12CE9FBEE803" 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" id="ED607F0D-B5B1-49E1-AFA0-
BB177F52E0E9">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4E055AA7-0801-4EF2-832E-F0B242F9DCAC" 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" id="4E7F3336-8FF0-4018-9D04-
BF3760091911">98.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Numer domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E01CAF26-C546-4D74-ADC1-1B31D50350B2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F177EDB6-1046-4DCC-8DB4-
57DE6A422E88">99.<fragment rozmiar-czcionki="6">Numer lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="F34233A6-53FA-4B89-BE8D-5A0B4F4741F4" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="exact"> 

<komorka id="F6F994C3-5D81-4F87-8F8D-080760D9C720" 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" id="D9190DEB-FAE4-4DF0-89B0-
A86221E935F4">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="99C1AF02-231B-4D2C-9F51-B0FAFB7FDBE4" 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" id="CFFAD128-02E4-4CAB-AC6C-
5D1899201CDA">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EAA068C1-6268-4195-BD05-1FBFC6D42AED" 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" id="BFEB4BAB-BA28-4583-B402-
0C2214907C32">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit id="AC6F9E8B-8DBF-4B38-8BDC-5B20D7074C74" nr="4" wyrownanie="do-prawej" par="622"> 

<fragment wytluszczenie="tak">DO-L-NL                                                                                                  <tab 
/>zał. nr 2 do deklaracji DO-L</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="1DA95EEA-5E3A-40B6-8169-BA6532C13A9D" par="624" wyrownanie="wysrodkowane"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Dane identyfikacyjne nieruchomości</fragment> 

</akapit> 

<cyfra-rzymska id="ACF6460C-E4D3-4CB2-9D99-E06B0AA87F05" nr="I" par="625"> 

<tabela-word id="A9A5ACE9-11E8-404A-9C7B-5FBBC575FDC2" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="626"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="9E0DB47C-F333-481B-A1C9-F8703376F328" wysokosc="105.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F6A8FF33-BAA5-4B3C-A598-252DBA560D10" 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" id="56F02FC3-66D0-4BE1-8BCD-
33CFFF5C159C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE <tab /></fragment> 
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</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="41FBD697-412B-4B84-A919-
D84F81610A0A">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E28A042A-80E6-4793-A450-
C375CD622269">72.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="BADFAFE2-D880-4C17-B87B-
5FD1AC91CB85">73.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B772C320-EA4D-4D16-AA71-
18226F53BC68">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6FC50EE6-271A-4C27-A85A-
0D8FA472EE8E">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C851A1CB-6184-4FF7-86C9-
02CC02406E01">76.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2A7D6FEC-8D8B-405E-918A-
1F0718D5E996">77.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="12029AE7-30DF-413B-B29F-
03972D930D95">78.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F6569A4F-75A6-45EA-AFF1-
7DD65DACD83A">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="93BCD2EF-2F54-445B-847D-CA44E612B8D7" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="627"> 

<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 id="E09EB093-4306-48C7-8917-D9A41C18080D" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F2C98CB7-E962-4C96-B3DB-D5B4A4C580A5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B34A0348-3938-4283-AB4C-
1C0CEE2998B7">71.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E8D90506-9A48-430E-BD38-A6DFA31E5084" 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" id="9874D82A-7BAF-42FE-8A4F-
DC6EE35D63B3">72.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="0F691991-610E-44BA-B48E-3BE8E98ED3B3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EF669E57-B41E-4DB2-8F4C-
F56796AB51B9">73.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6CB6D9AC-5A53-40B9-ACFB-1D6306EB13B4" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="CAEA719F-4878-42AD-8DD9-6FD08911F5CF" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="14359FD1-BCA5-4099-A2C2-
9F4021A36B40">74.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8FC88ABE-5DDA-48BF-8486-11477DFF3D22" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8A596397-F917-4BEE-B0B3-
961E3318C6B5">75.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="FAA204E7-EA49-48EB-8D19-432A1417805A" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="69B7787B-C036-4A13-8346-
82F74EC063E6">76.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="11E7E057-666A-4A1F-A630-294A31AE3885" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="68F3EE2F-6F7C-415D-BEA4-
0BAD3E566621">77.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="DB93FE43-D00C-4CFA-8EA6-75248B9AE77C" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D4A96F12-79D4-41AF-B6FA-1D63E29E0B56" 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" id="D33B135E-BC80-4B33-965E-
1CF25700A148">78.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E2D28B35-B63C-4986-9975-9257C74E2489" 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" id="A2D5B6E1-60FD-4BA9-987F-
66178DFE8FB1">79.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="D7DF13D6-4795-42EA-8481-44EF8093BFEF" nr="II" par="637"> 

<tabela-word id="7F2DB648-14A1-4823-86BF-96D0188CC483" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="638"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="FAA58E50-F303-48D9-A194-44A329665789" wysokosc="105.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="8D91711C-47EB-487E-88FD-9A9801764323" 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" id="C02794CA-22E5-4D44-91EB-
972B5804201A"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="432D11DF-3058-40E1-87EE-
0B780F1FB517">80.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DB1AD3EC-A698-4693-AADA-
203AE2BF6B8F">81.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A818232A-C553-4F7B-B151-
628C13996531">82.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="492C3C72-B84F-4B2F-94BF-
8B6066892D51">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="3BD19661-07D3-44CC-9CCC-
0260DE1E9AD2">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6196EA2E-A059-4D62-8541-
361EF04EF0CD">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="580B1B2C-6C9A-4181-AE60-
71AB67252715">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7F2DA8FF-69B8-46F5-8E7F-
BAB14616E065">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="ACCCDF88-A3A2-45AB-A4DC-
BBDA3079DE0E">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="DB25E4B4-21EE-4C16-A136-02D9AE94C2BB" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="639"> 

<kolumny-podzial> 
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<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 id="00C10393-53A2-4545-81E4-B74B5852BC61" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="4850157C-CED9-47D6-B21D-6231079E3CC6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EED5A5D7-BD2D-4B3F-AF24-
3B0FB72D27E9">80.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E1EE1EC1-98BA-4A38-A671-CCC7C3420DE8" 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" id="B35B5F85-59D4-4669-B9AE-
EFB7FA7DD65C">81.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A366F1A2-66BE-4DB4-9642-1FD9B3207F22" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="20DF2210-7A53-4D33-8A93-
43A41AA7B22A">82.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A0B0FCA0-C3F6-409F-9EB2-750D05F10A55" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0BBF4361-6FF7-44AD-94AE-25314F8E80CC" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DBE71812-6C38-4585-82BB-
52EE629D4BD8">83.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EEE333CE-C5C7-4082-B1B0-0645A55492D7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4BA13500-29E0-4767-A28D-
254F39C1FAAB">84.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8870D9C5-A011-46CC-8BA9-8029E5207F35" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8A6B6E13-6EE1-40EC-9DC0-
FC3A1126A53A">85.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="5CC0EBC2-6DFD-4E75-A378-FC78DF82F8A4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7D739491-6C2F-412E-AA20-
0B2FAD36BDE4">86.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F6B4F274-6198-4EBA-A13F-2CED466B32C1" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E9BA28AE-FB10-4DDC-AFB1-614D56CD9D6B" 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" id="C9029B8F-3C6B-460B-82F0-
5C8E5CBF639B">87.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A9B739B4-66FA-4B40-B49D-06F323A0F51F" 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" id="E250AA85-4FA9-4297-8CBB-
AB481EB5581A">88.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="9809A54D-42C0-4CFD-B6C0-9F996809FBB0" nr="III" par="649"> 

<tabela-word id="F2D21CAB-6DD6-4C24-94D4-5EB4E0480E25" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="650"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="AA509406-CBA8-4C38-A35A-8A00BD92FDB0" wysokosc="105.55" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="CEAC9FBD-3658-45C1-B6F5-C93EB72FB1F4" 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" id="D551508D-5302-488B-99B0-
AD1761944A2F"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4AFB2886-100C-4487-A67A-
CD527559ADF9">89.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2DDF95B6-E2C9-4109-926B-
7C1F53F9D19E">90.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C36CFB77-C20F-4EF6-848B-
82F485C18E42">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="745EBA0F-86AD-4E8F-953F-
C3DB50CF8705">92.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D41A99C9-538A-4534-A892-
2E6BCBB2CE76">93.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="26617EC1-5614-4876-89A6-
43561DAF6D89">94.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="2087A0F4-47FA-45A4-8703-
260C6D2A9239">95.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="464266A8-83BA-4009-80AC-
5D75B109AEF6">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EB5C9500-9ACE-4DAC-8E12-
0AB1E87F9BD2">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="E02168C9-E946-4250-B2F1-E0BAEF23C96F" 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 id="CC3C3CDD-A64D-464B-AC80-DC07538C9C70" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="C0378B60-9F93-4DCB-8B1E-2EF480B87071" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7FF87F31-5C78-4DA6-8339-
EECF29571BDE">89.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="19DA8E2D-6973-4266-9D6E-F4DE349E682F" 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" id="5D6B16C7-5738-47CD-84E9-
6647BC8AA15C">90.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8ABDC866-C25B-4B13-8262-EFCC86EB3FF0" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7D7AB942-A874-4FC1-8FE4-
B4B0FE2B90B7">91.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="93C3663A-9A8E-4F67-9359-0E9DE257E207" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="ECDF07CC-9820-4DC9-A5CB-C1D4914EEA0E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="DE32AB74-A296-4868-A01B-
8BAF7303A384">92.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A3327A74-0273-42AF-A77C-15D5FBE913CD" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="0343CAE4-3DB7-4B7D-AD45-
034CECB02294">93.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5D62526D-E29C-47EF-B458-71788B7AE18B" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="81228B4B-B6C0-4FA6-B770-
09BFF21936B4">94.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6EEE3ACD-630C-4349-89A7-BFC6598BA850" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="6DCD89E9-FCAC-4259-B003-
44F2AFB9B89A">95.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="7737C593-589D-43ED-9CF0-75BBFD21C93E" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F0B0EB2B-8687-4DFD-B993-5362032AB37A" 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" id="78AB5E41-5598-4CBC-AC54-
AE2CD994F4B4">96.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6D3D0F7F-FA57-4DCF-8DDB-35BAC461CCB5" 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" id="5A921C10-DF68-4FC7-80F6-
A2ED232CD888">97.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 
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<cyfra-rzymska id="3A1C7CD4-16F5-4591-85A7-B79CF1CEE347" nr="IV" par="661"> 

<tabela-word id="C2079DD6-1ACD-4EB5-B671-E6709C295472" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="662"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="A0BDA9E1-D4A7-4880-B6BB-2AD94231F112" wysokosc="105.55" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="26965B33-7C90-46FC-9DB8-3983FA60E2DD" 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" id="76B06808-FA4A-4A31-8E4C-
ADD015B41101"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="A6C6ADA3-B642-4805-A871-
BD1CE002A29C">98.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7098B2B1-7383-4F17-9CEB-
9D80C345464B">99.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="FFA8D19B-9B92-4D6C-BC6C-
56E7ADC2216C">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1ECDFC2F-B1E8-4D56-B393-
B009B25C5D0A">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D4127158-CB31-42F8-851A-
9FFB266DC795">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="89F5CAA6-0C77-41D1-B39F-
BD5C6D33F9D6">103.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="1699E64B-D1A6-4FB5-ACE5-
CA4DB5AE5464">104.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E8DEE4F4-636A-43BE-AAFB-
20CC1F3E622A">105.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="B45087B7-6E27-4BDD-BA71-
E3886A250BBC">106.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="5A87F8A4-4204-4EEA-8EB4-962311E54B35" 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> 
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<kolumna-szerokosc>207.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="8A36CC61-1375-4DD9-82E7-1592E405219F" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="240935EF-011B-49BD-8751-E81385ED9B34" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="EDE1FF88-09BB-4509-A46D-
C1896156484A">98.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="54FE7AF7-5406-4543-98A2-0D9C65C7D69B" 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" id="BD2CD596-91C6-4B97-8749-
05BA7D4392F3">99.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="BB131CA7-7549-4D54-9234-B9AAA82B38BA" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="04726694-1B2E-456F-AD79-
B00AAE69E8BE">100.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="BD6BCC46-314B-49AD-B0D0-BED40DE160BB" wysokosc="25.5" wysokosc-
typ="atLeast"> 

<komorka id="E1823D32-133B-4698-B925-59F19EB9E217" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="52C0807E-0071-4100-A92B-
DEF3A6746CA2">101.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="63BC5CA3-B59A-4999-9255-E7541D1D98C3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="FAD81A26-2A53-4464-B541-
2EC12D7BB263">102.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="D1A78BE7-355A-4337-8048-6121A4BAB8B6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7BB89748-F2D8-4856-A22F-
6E0A967367E0">103.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6230D031-A301-4242-BA76-FD12BA2082B8" 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" id="76C3BEF6-691E-44F1-9C6C-
D61E444D3516">104.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="C19849E9-A063-4222-B8A9-287A4EA46946" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="17ED4360-3785-4790-9169-6FA4121E0979" 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" id="EA86CC92-8EC4-499D-95BE-
B67BA1FB9081">105.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EBFB6715-435F-470C-90D3-2A595DAF8BD5" 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" id="28BFFB8A-BD28-43E5-A5F7-
E37F1F93BF21">106.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<cyfra-rzymska id="82D6C7E4-4DDD-4E39-BE1D-10062BF35DE3" nr="V" par="673"> 

<tabela-word id="838502A9-41C6-4F75-B5E2-A99B6F2418BD" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="674"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>519</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="520A9A17-8433-4E56-A96C-59A15E6C2FC0" wysokosc="105.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="08FFDF15-9725-48E0-B7E0-7D58C547EAC2" 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" id="1553404F-D39B-4CF5-92C6-
1FA9EEE55B71"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </fragment> 

</akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="78B9D9E2-49FB-4077-8114-
CCE9F1749D20">107.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F467C229-8179-4FCB-8BBB-
B0B53435BA13">108.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="C6D5491A-3FEB-401F-97E7-
5ABD927EFF3D">109.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="7EF0C768-AB70-4798-B4E4-
3B11B85B20D5">110.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 
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<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D3262777-97BD-4B4B-899E-
E88386D61E1B">111.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="94E85E62-ADCC-4D79-9F7C-
4E7FAA056913">112.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="F2130743-C08B-4AAC-B14F-
86F167204211">113.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="00BC5D0E-14CA-4A4D-8C92-
11FB4E0E3634">114.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="D7DC7306-52B3-4456-9310-
2C00EE0A8616">115.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<tabela-word id="A892C6F4-57B7-41E3-8746-6B4077C29ED3" 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 id="80FC97D0-E6FF-4AD3-8899-9B7E995524EB" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="A73DF6C1-1F73-4254-B81A-F351ECB4693C" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E0C8FF0E-E182-4595-ADCB-
D0DE2B143F30">107.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Powiat</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="613B3D01-57F4-4D3B-A612-582E96FE3B73" 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" id="F6FBD372-1C20-4363-B88B-
7BCB85C0A906">108.<fragment rozmiar-czcionki="6">Gmina</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EA8D4C88-B9B6-4ECD-9480-4F121847983C" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="E9455573-A890-42EC-A838-
C6E6D77449E6">109.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Ulica</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="15397E15-759A-4F3C-A143-5A1190B20268" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 
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<komorka id="BA74D29B-65DE-4449-A4FE-EE241A5BEEB3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="CB464A78-C1A0-4756-9698-
0DE4D8FE016D">110.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr domu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="997B660E-5268-487E-B1DA-86ED59F044C1" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="77861A95-E228-4D48-8D14-
9EAB71D2A634">111.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr lokalu</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="75312DFD-F33C-4781-9716-2734A37DEB53" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="4AA77E53-4D0B-4EFA-909B-
486AA4345189">112.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Kod pocztowy</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="19AF6CCD-4A0F-4C01-92D3-75D0DC6A413E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="6"> 

<akapit odstep-przed="1" wyrownanie="do-lewej" id="8BBCEFCB-1E35-4FDA-B6EE-
8B548995CC2B">113.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Poczta</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="D9727222-CA9A-4DE6-995B-87328C1A7E0D" wysokosc="25.5" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="35CC0604-9D11-481E-8278-CA12C0FD22C2" 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" id="6A79778C-1FE8-4F3F-BADA-
8371678467E1">114.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Miejscowość</fragment></akapit> 

</komorka> 

<komorka id="63CA0A5E-43E6-4CBC-87B9-A389927928F0" 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" id="45D31068-6180-4CD9-82EC-
1F48D65F5B91">115.<fragment rozmiar-czcionki="6"> Nr działki / działek wg ewidencji nieruchomości 
w rejestrze gruntów</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

</cyfra-rzymska> 

<akapit id="761036C5-8A28-4507-B389-22716AF92CF0" nr="5" wyrownanie="do-lewej" par="685"> 

<fragment wytluszczenie="tak"> 

<nl /> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 266 – Poz. 4422



<nl /> 

</fragment> 

</akapit> 

</dokument> 
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