
 
 

UCHWAŁA NR XLV/293/2023 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 9 stycznia 2023 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) oraz art. 6m ust. 1a i 1b oraz 6n ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, 2797, 
1549) Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

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

2. Deklaracje składać należy w Urzędzie Gminy w Przesmykach w następujący sposób: 

1) osobiście, 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego, 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości określonych w §1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny formularza deklaracji określa się w formacie danych XML, 

2) układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa się w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) wypełniony formularz deklaracji należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy 
w Przesmykach adres: /ugprzesmyki/skrytka, 

4) deklarację należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 sierpnia 2020 r w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 8900). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 694



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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/293/2023 Rady Gminy 

Przesmyki z dnia 9 stycznia 2023 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna:  
 
Składający: 
Miejsce składania:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Przesmyki 

Urząd Gminy w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
WÓJT GMINY PRZESMYKI 

UL. 11 LISTOPADA 13 
08-109 PRZESMYKI 

 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE) 

1.  
 

Pierwsza deklaracja 
 

Nowa deklaracja 
 

Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa; (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) 
2.  

 Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty / Korekta dotyczy okresu od 

……….........………………………… 
(dzień-miesiąc-rok / miesiąc-rok) 

 

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE) 

3. 

  Właściciel  Współwłaściciel  Zarządca  Inny podmiot władający 

nieruchomością 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE 

4. Nazwisko / Nazwa 

 
5. Imię / Imiona 
 

6. PESEL 

 
7. Telefon 
 

8. E-mail 
 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA 

9. Kraj 

 
10. Województwo 

 

11. Powiat 

 

12. Gmina 

 
13. Miejscowość 
 

14. Nr domu 
 

15. Nr lokalu 
 

16. Ulica 

 
17. Kod pocztowy 
 

18. Poczta 
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY JEST INNY NIŻ ADRES Z POLA D.1) 

19. Ulica 

 
20. Nr domu 
 

21. Nr lokalu 
 

22. Miejscowość 

 
23. Kod pocztowy 
 

24. Poczta 
 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

zamieszkuje …...........… osób (podać liczbę mieszkańców). 

26. Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne, powstające na nieruchomości 

wskazanej w części E będą kompostowane w kompostowniku przydomowym: 

  TAK   NIE 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE ZWOLNIENIEM / 

BEZ ZWOLNIENIA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW 

Stawka opłaty za osobę określona w Uchwale Rady Gminy Przesmyki  

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 
( W przypadku zaznaczenia w poz. 26: 
TAK należy wpisać kwotę z uwzględnieniem kwoty zwolnienia 
NIE należy wpisać kwotę określoną (bez zwolnienia) ) 

27. 

….....……. zł 

Miesięczna kwota opłaty (liczbę osób wskazanych w części F poz. 25 należy 

pomnożyć przez stawkę opłaty wskazaną w części G poz. 27) 
28. 

.................. zł 

29. Opłata kwartalna (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez 3 miesiące) ……...…………….. zł 

(słownie …………………………………………………...................................…………. złotych) 

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w okresach kwartalnych: 
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada u inkasenta lub na rachunek Urzędu Gminy 

w Przesmykach. 
 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

30. Miejscowość, data 

……………................…………… 

31. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

…………………………………………………………. 
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POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej 

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 

zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2022 r. poz. 479 ze zm.). 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
……………..............…………… 

(data) 

 
…………….........…………………………………. 

(podpis) 
 

Objaśnienia: 
1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Przesmykach, 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana. 
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących miesiącach do: 15 marca, 

15 maja, 15 września, 15 listopada u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przesmykach 

BS Łosice O/Przesmyki 87 8038 0007 0030 8294 2000 0190 
5. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za 

pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym podpisem weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 
 
Zgodnie z art. 6o ustawy: W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku 

- uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią 

ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z 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  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.), dalej RODO, 

informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 

Przesmyki, adres e-mail: gmina@przesmyki.pl nr tel. 25 641 23 11. 

 

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy 

jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl. 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 

a. określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia 

deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji 

określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

b. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty  

w wyznaczonym terminie dane osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w 

trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

c. zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz właściwym aktem prawa 

miejscowego. 

 

5. Państwa dane osobowe przetwarzanie będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego  

w pkt. 3 lit. a, a następnie  przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym o archiwizacji tj. przez 

10 lat. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 

trwania postępowania egzekucyjnego, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w 

tym o archiwizacji tj. przez 5 lat. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami o archiwizacji. 

 

6.Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa,  podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług 

serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, a także  

podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotowi 

świadczącemu usługi pocztowe. 

 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8.Podanie przez Państwa danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych skutkować będzie wszczęciem procedur 

określonych w przepisach szczególnych.. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/2023 Rady Gminy 

Przesmyki z dnia 9 stycznia 2023 r. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/ugprzesmyki/Deklaracja/" nazwa="Deklaracja_09012023" prywatny="false" 

trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" 

xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"> 

<xforms> 

<xforms> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/ugprzesmyki/Deklaracja/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 

xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 

<head> 

<link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

<meta internalData="&lt;FormDef layout=&quot;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

right;&amp;quot;&amp;gt;Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/2023&amp;lt;br /&amp;gt;Rady Gminy Przesmyki z 

dnia 9 stycznia 2023 r.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 

OPŁATY&amp;lt;br /&amp;gt;ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

right;&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-

color: #c0c0c0; border-width: 1px; border-style: solid; width: 100%; height: 2049px; border-color: #000000;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;9&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 0px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table 

border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 125px;&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;Podstawa 

prawna:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) &amp;amp;ndash; zwanej dalej 

Ustawą&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;Składający:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;stro

ng&amp;gt;Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy 

Przesmyki&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;td valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;Miejsce 

składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Urząd Gminy w Przesmykach, ul.11 Listopada 13, 08-109 

Przesmyki&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/t

able&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;A.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

; &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 90%; height: 76px; border-color: 

#000000; border-width: 1px; border-style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;Nazwa i adres siedziby organu, do kt&amp;amp;oacute;rego należy 

złożyć deklarację:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;W&amp;amp;Oacute;JT GMINY 

PRZESMYKI&amp;lt;br /&amp;gt;UL. 11 LISTOPADA 13&amp;lt;br /&amp;gt;08-109 PRZESMYKI&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&
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amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; 

border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;B.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

&amp;lt;/strong&amp;gt;(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE) &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;width: 90%; height: 127px; background-color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-

style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;1.&amp;lt;br 

/&amp;gt; &amp;lt;img id=&amp;quot;ID0&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: 

#000000;&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;2. Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty / 

Korekta dotyczy okresu od&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID1&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/date_picker.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-

color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;C.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO 

ZŁOŻENIA DEKLARACJI &amp;lt;/strong&amp;gt;(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)&amp;#10;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;width: 90%; height: 73px; background-color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-

style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp

;gt;3.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;img id=&amp;quot;ID2&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-

color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

; &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 90%; height: 134px; background-

color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;4. Nazwisko 

/ Nazwa&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID3&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;5. Imię / 

Imiona&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID4&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&
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amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; 

border-color: #000000;&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;6. 

PESEL&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID5&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;7. 

Telefon&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID6&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; 

border-color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;8. E-

mail&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID7&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.1. ADRES 

ZAMIESZKANIA&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-

color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; width: 90%; height: 146px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 70px;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;9. 

Kraj&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID9&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;10. 

Wojew&amp;amp;oacute;dztwo&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;n

bsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID10&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;11. 

Powiat&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID11&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: 

#000000; width: 70px;&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;12. 

Gmina&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID12&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;13. 

Miejscowość&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID13&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;14. Nr 

domu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 
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id=&amp;quot;ID14&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;15. Nr 

lokalu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID15&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: 

#000000; width: 70px;&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;16. 

Ulica&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID16&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;17. Kod 

pocztowy&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID17&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;18. 

Poczta&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID18&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; 

border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

; &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KT&amp;amp;Oacute;REJ 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE&amp;lt;/strong&amp;gt; (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY JEST INNY NIŻ 

ADRES Z POLA D. 1)&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;width: 90%; height: 90px; background-color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-

style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;19. 

Ulica&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID19&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;20. Nr 

domu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID20&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;21. Nr 

lokalu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID21&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: 
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#000000;&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;22. 

Miejscowość&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID22&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;23. Kod 

pocztowy&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID23&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;24. 

Poczta&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID24&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; 

border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;F.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

; &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU 

OPŁATY&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 90%; height: 137px; background-

color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;25. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje 

&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID25&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt; os&amp;amp;oacute;b (podać liczbę 

mieszkańc&amp;amp;oacute;w).&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;26. Oświadczam, że bioodpady stanowiące 

odpady komunalne, powstające na nieruchomości wskazanej w części E będą kompostowane w kompostowniku 

przydomowym:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID26&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-

color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;G.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

; &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ZE ZWOLNIENIEM / BEZ ZWOLNIENIA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPAD&amp;amp;Oacute;W&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color: #ffffff; width: 90%; 

height: 158px; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Stawka opłaty za osobę 

&amp;lt;/strong&amp;gt;określona w Uchwale Rady Gminy Przesmyki w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki tej opłaty dla nieruchomości, na kt&amp;amp;oacute;rych zamieszkują 

mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-
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align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;( W przypadku zaznaczenia w poz. 

26:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;TAK należy wpisać kwotę z uwzglednieniem 

kwoty zwolnienia&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;NIE należy wpisać kwotę 

określoną (bez zwolnienia) 

)&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 80px;&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;27.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-

align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID8&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;ZŁ&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-

width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; 

valign=&amp;quot;middle&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Miesięczna kwota opłaty &amp;lt;/strong&amp;gt;(liczbę 

os&amp;amp;oacute;b wskazanych w części F poz. 25 należy pomnożyć przez stawkę opłaty wskazaną w części G poz. 

27)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; 

border-width: 1px; border-color: #000000; width: 80px;&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; 

valign=&amp;quot;middle&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;28.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID27&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;ZŁ&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;

#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: 

#000000;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;29. Opłata kwartalna (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez 3 

miesiące)&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID28&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt; 

zł&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;(słownie &amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID29&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt; 

złotych)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Opłatę należy uiszczać bez wezwania w okresach 

kwartalnych:&amp;lt;br /&amp;gt;do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada u inkasenta lub na rachunek Urzędu 

Gminy w 

Przesmykach.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;

gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: 

solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;H.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp

; &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 90%; height: 52px; background-

color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;30. Miejscowość, data&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID30&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;, &amp;lt;img id=&amp;quot;ID31&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt; r.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Czytelny 

podpis (z podaniem imienia i 

nazwiska)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody
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&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;POUCZENIE&amp;lt;br /&amp;gt;W 

przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze 

zm.).&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;strong&amp;gt;I. &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 

&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;ADNOTACJE ORGANU&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 90%; height: 211px; border-color: 

#000000; border-width: 1px; border-style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;height: 171px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: 

solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; 

align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;g

t;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 

1px; border-color: #000000;&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&a

mp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;lt;br 

/&amp;gt;(data)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 

721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&a

mp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hell

ip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;&amp;lt;br 

/&amp;gt;(podpis)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&am

p;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; 

border-color: #000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;Objaśnienia:&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Przesmykach, w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.&amp;lt;br /&amp;gt;2. W przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana.&amp;lt;br /&amp;gt;3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana.&amp;lt;br /&amp;gt;4. Opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących miesiącach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 

15 listopada u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przesmykach BS Łosice O/Przesmyki &amp;lt;br 

/&amp;gt;87 8038 0007 0030 8294 2000 0190&amp;lt;br /&amp;gt;5. Deklarację można złożyć za pośrednictwem 

środk&amp;amp;oacute;w komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

musi być podpisana bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Zgodnie z art. 6o ustawy: 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji w&amp;amp;oacute;jt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 

wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, 

na kt&amp;amp;oacute;rych nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: 

#000000;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; 

valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Klauzula informacyjna&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&amp;amp;oacute;b 
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fizycznych w związku&amp;amp;nbsp; przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&amp;amp;oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1, z p&amp;amp;oacute;źn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:&amp;lt;br /&amp;gt;1. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest W&amp;amp;oacute;jt Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 

Przesmyki, adres e-mail: gmina@przesmyki.pl nr tel. 25 641 23 11.&amp;lt;br /&amp;gt;2. Kontakt z wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji 

przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-

partners.pl.&amp;lt;br /&amp;gt;3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:&amp;lt;br /&amp;gt;a. określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;&amp;lt;br /&amp;gt;b. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku 

nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie dane osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w 

trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;&amp;lt;br /&amp;gt;c. zorganizowania 

odbioru odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych od właścicieli nieruchomości.&amp;lt;br /&amp;gt;4. Państwa dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. &amp;amp;ndash; Ordynacja podatkowa, Ustawą z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 

administracyjnego oraz właściwym aktem prawa miejscowego.&amp;lt;br /&amp;gt;5. Państwa dane osobowe 

przetwarzanie będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 lit. a, a następnie&amp;amp;nbsp; przez 

okres wskazany w przepisach szczeg&amp;amp;oacute;lnych, w tym o archiwizacji tj. przez 10 lat. W przypadku, o 

kt&amp;amp;oacute;rym mowa w pkt. 3 lit. b Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania 

postępowania egzekucyjnego, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczeg&amp;amp;oacute;lnych, w tym o 

archiwizacji tj. przez 5 lat. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami o 

archiwizacji.&amp;lt;br /&amp;gt;6.Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, kt&amp;amp;oacute;re 

uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepis&amp;amp;oacute;w prawa,&amp;amp;nbsp; podmiotom, z 

kt&amp;amp;oacute;rymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla system&amp;amp;oacute;w 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, a także&amp;amp;nbsp; podmiotowi odbierającemu odpady 

komunalne. Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe.&amp;lt;br /&amp;gt;7. 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt&amp;amp;oacute;rym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.&amp;lt;br /&amp;gt;8.Podanie przez 

Państwa danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za&amp;amp;nbsp; gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych skutkować będzie wszczęciem procedur określonych w przepisach 

szczeg&amp;amp;oacute;lnych.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&am

p;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/div&amp;gt;&quot; 

markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/ugprzesmyki/Deklaracja/&quot; xsdUrl=&quot;&quot; 

namespaces=&quot;&quot; mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; 

attachmentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID8&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Stawka&quot; 

typ=&quot;xsd:integer&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;4&quot; 

validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID29&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Slownie&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;45&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID27&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Kwota&quot; 

typ=&quot;xsd:integer&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;4&quot; 

validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID28&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Kwartal&quot; 

typ=&quot;xsd:integer&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;4&quot; 
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validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID1&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:Zmiana&quot; 

typ=&quot;xsd:date&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker 

validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID31&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H/wnio:Data&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;true&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;8&quot; 

validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour 

calculated=&quot;substring(now(),1,10)&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID0&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:Cel&quot; typ=&quot;xsd:string&quot; label=&quot;&quot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; 

asValue=&quot;false&quot; selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;Pierwsza deklaracja&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Nowa 

deklaracja&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Ordynacja podatkowa; Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze 

zm.)&lt;/TextLabel&gt;&lt;/radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFie

ld originalId=&quot;ID19&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:NazwaUlicy&quot; 

typ=&quot;adr:NazwaUlicyTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;32&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Budynek&quot; 

typ=&quot;adr:BudynekTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;6&quot; 

validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;)&quot; validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID21&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Lokal&quot; 

typ=&quot;adr:LokalTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;6&quot; 

validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID22&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Miejscowosc&quot; 

typ=&quot;adr:MiejscowoscTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;32&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;)&quot; validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID23&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:KodPocztowy&quot; 

typ=&quot;adr:KodPocztowyTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;6&quot; 

validConst=&quot;(.!='') and matches(.,'^\d{5}$|^\d{2}-\d{3}$')&quot; validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID24&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Poczta&quot; 

typ=&quot;adr:PocztaTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;)&quot; validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID25&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:Liczba&quot; 
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typ=&quot;xsd:integer&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;4&quot; 

validConst=&quot;number(.)&amp;gt;=0 and round(number(.))=number(.)&quot; validAlarm=&quot;Proszę podać 

wartość 

liczbową!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID26&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:Sposob&quot; 

typ=&quot;xsd:integer&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup 

selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;TAK&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;NIE&lt;/TextLabel&gt;&lt;/

radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID30&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H/wnio:Miejscowosc&quot; 

typ=&quot;adr:MiejscowoscTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; editBoxInitValue=&quot;#Miejscowosc&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID2&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:Rodzaj&quot; 

typ=&quot;xsd:string&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup 

asValue=&quot;false&quot; selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;Właściciel&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Współwłaściciel&lt;/T

extLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Zarządca&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Inny podmiot władający 

nieruchomością&lt;/TextLabel&gt;&lt;/radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;

&lt;FormField originalId=&quot;ID3&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Nazwisko&quot; 

typ=&quot;oso:CzlonNazwiskaTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; 

isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;35&quot; 

editBoxInitValue=&quot;#Nazwisko&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-

length(.)&amp;lt;=30)&quot; validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID4&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Imie&quot; typ=&quot;oso:ImieTyp&quot; 

label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;35&quot; 

editBoxInitValue=&quot;#Imie&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-

length(.)&amp;lt;=30)&quot; validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID5&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:PESEL&quot; 

typ=&quot;oso:PESELTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;15&quot; editBoxInitValue=&quot;#PESEL&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;)&quot; 

validAlarm=&quot;Proszę 

wypełnić!&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&

gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID6&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Telefon&quot; 

typ=&quot;adr:TelefonTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID7&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Email&quot; 

typ=&quot;adr:EmailTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
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originalId=&quot;ID9&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Kraj&quot; 

typ=&quot;adr:KrajTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; editBoxInitValue=&quot;POLSKA&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Wojewodztwo&quot; 

typ=&quot;adr:WojewodztwoTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; 

isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;35&quot; 

editBoxInitValue=&quot;#Wojewodztwo&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Powiat&quot; 

typ=&quot;adr:PowiatTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; editBoxInitValue=&quot;#Powiat&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID12&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Gmina&quot; 

typ=&quot;adr:GminaTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; editBoxInitValue=&quot;#Gmina&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Miejscowosc&quot; 

typ=&quot;adr:MiejscowoscTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; editBoxInitValue=&quot;#Miejscowosc&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID14&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Budynek&quot; 

typ=&quot;adr:BudynekTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;6&quot; 

editBoxInitValue=&quot;#Budynek&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Lokal&quot; 

typ=&quot;adr:LokalTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;6&quot; 

editBoxInitValue=&quot;#Lokal&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID16&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:NazwaUlicy&quot; 

typ=&quot;adr:NazwaUlicyTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; editBoxInitValue=&quot;#Ulica&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID17&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:KodPocztowy&quot; 

typ=&quot;adr:KodPocztowyTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;6&quot; 

editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowy&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va

lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID18&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Poczta&quot; 

typ=&quot;adr:PocztaTyp&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;35&quot; editBoxInitValue=&quot;#Poczta&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/va
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lidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;formNamespaces&gt;&lt;For

mNamespace prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace 

prefix=&quot;str&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespac

e prefix=&quot;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace 

prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamesp

ace prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace 

prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace 

prefix=&quot;ds&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot; 

schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace 

prefix=&quot;xsd&quot; URI=&quot;&quot; schemaLocation=&quot;&quot;/&gt;&lt;/formNamespaces&gt;&lt;wyroznik 

nazwa=&quot;Deklaracja&quot; rodzaj=&quot;deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa z 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach&quot; idPodstawy=&quot;Dz. U. z 2016, poz. 250&quot; 

waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI&quot; waznoscOd=&quot;2016-07-01&quot; waznoscDo=&quot;2017-12-31&quot; 

kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; 

nazwaInstytucji=&quot;URZĄD GMINY W PRZESMYKACH&quot; NIP=&quot;8211605425&quot; 

KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;UL. 11 LISTOPADA&quot; budynek=&quot;13&quot; lokal=&quot;&quot; 

kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;PRZESMYKI&quot; wojewodztwo=&quot;MAZOWIECKIE&quot; 

kraj=&quot;POLSKA&quot;/&gt;&lt;/FormDef&gt;" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/ugprzesmyki/Deklaracja/</meta> 

<meta property="adresSkrytki"/> 

<xf:model> 

<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Stawka" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Slownie" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Kwota" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Kwartal" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:Zmiana" relevant="true()" 

type="xs:date"/> 

<xf:bind calculate="substring(now(),1,10)" id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H/wnio:Data" 

readonly="true()" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:Cel" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:NazwaUlicy" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;)" id="ID20" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Budynek" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Lokal" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;)" id="ID22" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Miejscowosc" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="(.!='') and matches(.,'^\d{5}$|^\d{2}-\d{3}$')" id="ID23" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:KodPocztowy" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;)" id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Poczta" 

relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="number(.)&gt;=0 and round(number(.))=number(.)" id="ID25" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:Liczba" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:Sposob" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H/wnio:Miejscowosc" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:Rodzaj" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=30)" id="ID3" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Nazwisko" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=30)" id="ID4" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Imie" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;)" id="ID5" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:PESEL" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Telefon" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Email" relevant="true()"/> 
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<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Kraj" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Wojewodztwo" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Powiat" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Gmina" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Miejscowosc" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Budynek" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Lokal" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:NazwaUlicy" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:KodPocztowy" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Poczta" relevant="true()"/> 

<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/> 

<xf:instance id="main" xmlns=""> 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:G> 

<wnio:Stawka/> 

<wnio:Slownie/> 

<wnio:Kwota/> 

<wnio:Kwartal/> 

</wnio:G> 

<wnio:B> 

<wnio:Zmiana/> 

<wnio:Cel/> 

</wnio:B> 

<wnio:H> 

<wnio:Data/> 

<wnio:Miejscowosc>#Miejscowosc</wnio:Miejscowosc> 

</wnio:H> 

<wnio:E> 

<wnio:NazwaUlicy/> 

<wnio:Budynek/> 

<wnio:Lokal/> 

<wnio:Miejscowosc/> 

<wnio:KodPocztowy/> 

<wnio:Poczta/> 

</wnio:E> 

<wnio:F> 

<wnio:Liczba/> 

<wnio:Sposob>0</wnio:Sposob> 

</wnio:F> 

<wnio:C> 

<wnio:Rodzaj/> 

</wnio:C> 

<wnio:D> 

<wnio:Dane> 

<wnio:Nazwisko>#Nazwisko</wnio:Nazwisko> 

<wnio:Imie>#Imie</wnio:Imie> 

<wnio:PESEL>#PESEL</wnio:PESEL> 

<wnio:Telefon/> 

<wnio:Email/> 

</wnio:Dane> 

</wnio:D> 

<wnio:D1> 

<wnio:Kraj>POLSKA</wnio:Kraj> 

<wnio:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</wnio:Wojewodztwo> 

<wnio:Powiat>#Powiat</wnio:Powiat> 

<wnio:Gmina>#Gmina</wnio:Gmina> 

<wnio:Miejscowosc>#Miejscowosc</wnio:Miejscowosc> 

<wnio:Budynek>#Budynek</wnio:Budynek> 
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<wnio:Lokal>#Lokal</wnio:Lokal> 

<wnio:NazwaUlicy>#Ulica</wnio:NazwaUlicy> 

<wnio:KodPocztowy>#KodPocztowy</wnio:KodPocztowy> 

<wnio:Poczta>#Poczta</wnio:Poczta> 

</wnio:D1> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_main" xmlns=""> 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:G> 

<wnio:Stawka/> 

<wnio:Slownie/> 

<wnio:Kwota/> 

<wnio:Kwartal/> 

</wnio:G> 

<wnio:B> 

<wnio:Zmiana/> 

<wnio:Cel/> 

</wnio:B> 

<wnio:H> 

<wnio:Data/> 

<wnio:Miejscowosc>#Miejscowosc</wnio:Miejscowosc> 

</wnio:H> 

<wnio:E> 

<wnio:NazwaUlicy/> 

<wnio:Budynek/> 

<wnio:Lokal/> 

<wnio:Miejscowosc/> 

<wnio:KodPocztowy/> 

<wnio:Poczta/> 

</wnio:E> 

<wnio:F> 

<wnio:Liczba/> 

<wnio:Sposob>0</wnio:Sposob> 

</wnio:F> 

<wnio:C> 

<wnio:Rodzaj/> 

</wnio:C> 

<wnio:D> 

<wnio:Dane> 

<wnio:Nazwisko>#Nazwisko</wnio:Nazwisko> 

<wnio:Imie>#Imie</wnio:Imie> 

<wnio:PESEL>#PESEL</wnio:PESEL> 

<wnio:Telefon/> 

<wnio:Email/> 

</wnio:Dane> 

</wnio:D> 

<wnio:D1> 

<wnio:Kraj>POLSKA</wnio:Kraj> 

<wnio:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</wnio:Wojewodztwo> 

<wnio:Powiat>#Powiat</wnio:Powiat> 

<wnio:Gmina>#Gmina</wnio:Gmina> 

<wnio:Miejscowosc>#Miejscowosc</wnio:Miejscowosc> 

<wnio:Budynek>#Budynek</wnio:Budynek> 

<wnio:Lokal>#Lokal</wnio:Lokal> 

<wnio:NazwaUlicy>#Ulica</wnio:NazwaUlicy> 
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<wnio:KodPocztowy>#KodPocztowy</wnio:KodPocztowy> 

<wnio:Poczta>#Poczta</wnio:Poczta> 

</wnio:D1> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" xmlns=""> 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" xmlns=""> 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID26" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>TAK</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>NIE</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID26" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>TAK</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>NIE</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID2" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Właściciel</item> 

<value>Właściciel</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Współwłaściciel</item> 

<value>Współwłaściciel</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Zarządca</item> 

<value>Zarządca</value> 

</opt> 
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<opt> 

<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID2" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Właściciel</item> 

<value>Właściciel</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Współwłaściciel</item> 

<value>Współwłaściciel</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Zarządca</item> 

<value>Zarządca</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>Inny podmiot władający nieruchomością</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_dict" xmlns=""> 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_dict" xmlns=""> 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID0" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Pierwsza deklaracja</item> 

<value>Pierwsza deklaracja</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Nowa deklaracja</item> 

<value>Nowa deklaracja</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2651 ze zm.)</item> 

<value>Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2651 ze zm.)</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Pierwsza deklaracja</item> 
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<value>Pierwsza deklaracja</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Nowa deklaracja</item> 

<value>Nowa deklaracja</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2651 ze zm.)</item> 

<value>Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2651 ze zm.)</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_submit" xmlns=""> 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_submit" xmlns=""> 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:action ev:event="xforms-ready"> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:Cel) &gt; 

count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:Sposob) &gt; 

count(instance('etykiety_ID26')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID26')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID26')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:Rodzaj) &gt; 

count(instance('etykiety_ID2')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID2')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID2')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action ev:event="xforms-refresh"> 

<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script> 

</xf:action> 

</xf:model> 

</head> 

<body> 

<p style="text-align: right;">Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/2023<br/>Rady Gminy Przesmyki z dnia 9 stycznia 

2023 r.</p> 

<p align="center"> 

<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI<br/> 

</strong> 

</p> 

<div align="center" style="text-align: right;"> 

<table align="center" border="1" cellpadding="9" cellspacing="0" style="background-color: #c0c0c0; border-width: 1px; 

border-style: solid; width: 100%; height: 2049px; border-color: #000000;"> 

<tbody> 

<tr> 
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<td align="left" colspan="2" style="width: 0px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<table border="0"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="width: 125px;" valign="top">Podstawa prawna:</td> 

<td>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) – 

zwanej dalej Ustawą</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top">Składający:</td> 

<td> 

<strong>Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Przesmyki</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top">Miejsce składania:</td> 

<td>Urząd Gminy w Przesmykach, ul.11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>A.   </strong> <strong>ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/> 

</strong> <table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 90%; height: 76px; border-

color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p style="text-align: left;">Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:</p> 

<p align="center"> 

<strong>WÓJT GMINY PRZESMYKI<br/>UL. 11 LISTOPADA 13<br/>08-109 PRZESMYKI<br/> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>B.    </strong> 

<strong>CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)<br/> 

<table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 90%; height: 127px; background-color: 

#ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>1.<br/> <xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:Cel"> 

<xf:label> 

<span style="float: left; clear: both;"/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 
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<xf:value ref="item"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>2. Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty / Korekta dotyczy okresu od</p> 

<p> <xf:input _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B/wnio:Zmiana"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>C.    </strong> 

<strong>DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> (ZAZNACZYĆ 

WŁAŚCIWE POLE) <table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 90%; height: 73px; 

background-color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>3.<br/> <xf:select1 _bind="ID2" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:C/wnio:Rodzaj"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID2')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="item"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>D.   </strong> <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE<br/> 

</strong> <table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 90%; height: 134px; 

background-color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>4. Nazwisko / Nazwa</p> 

<p> 
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<strong> <xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Nazwisko" 

xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>5. Imię / Imiona</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Imie" 

xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>6. PESEL</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:PESEL" 

xxforms:size="15"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>7. Telefon</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Telefon" 

xxforms:size="15"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<p>8. E-mail</p> 

<p> <xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D/wnio:Dane/wnio:Email" 

xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 
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</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> 

<strong>D.1. ADRES ZAMIESZKANIA</strong> 

</p> 

<table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="background-color: #ffffff; border-color: #000000; 

border-width: 1px; border-style: solid; width: 90%; height: 146px;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 70px;" valign="top"> 

<p>9. Kraj</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Kraj" xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;" valign="top"> 

<p>10. Województwo</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Wojewodztwo" 

xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" colspan="2" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;" 

valign="top"> 

<p>11. Powiat</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Powiat" xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 70px;" valign="top"> 

<p>12. Gmina</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Gmina" xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 
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</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;" valign="top"> 

<p>13. Miejscowość</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Miejscowosc" 

xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;" valign="top"> 

<p>14. Nr domu</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Budynek" xxforms:size="6"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;" valign="top"> 

<p>15. Nr lokalu</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Lokal" xxforms:size="6"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 70px;" valign="top"> 

<p>16. Ulica</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:NazwaUlicy" 

xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;" valign="top"> 

<p>17. Kod pocztowy</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:KodPocztowy" 

xxforms:size="6"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 
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</td> 

<td align="left" colspan="2" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 30px;" 

valign="top"> 

<p>18. Poczta</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1/wnio:Poczta" xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>E.   </strong> <strong>ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE</strong> (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY JEST INNY NIŻ ADRES Z POLA D. 1)<strong> 

<br/> 

</strong> <table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 90%; height: 90px; background-

color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>19. Ulica</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:NazwaUlicy" 

xxforms:size="32"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>20. Nr domu</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Budynek" xxforms:size="6"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>21. Nr lokalu</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Lokal" xxforms:size="6"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 
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</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>22. Miejscowość</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Miejscowosc" 

xxforms:size="32"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>23. Kod pocztowy</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:KodPocztowy" 

xxforms:size="6"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>24. Poczta</p> 

<p> 

<strong> <xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E/wnio:Poczta" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę wypełnić!</xf:alert> 

</xf:input> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>F.   </strong> <strong>DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY</strong> <table align="center" 

border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" dir="ltr" style="width: 90%; height: 137px; background-color: #ffffff; border-

color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje 

<strong> <xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:Liczba" xxforms:size="4"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Proszę podać wartość liczbową!</xf:alert> 

</xf:input> </strong> osób (podać liczbę mieszkańców).</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" rowspan="2" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>26. Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne, powstające na nieruchomości wskazanej w części E 

będą kompostowane w kompostowniku przydomowym:</p> 

<p> <xf:select1 _bind="ID26" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:F/wnio:Sposob"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID26')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>G.   </strong> <strong>OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE 

ZWOLNIENIEM / BEZ ZWOLNIENIA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW<br/> 

</strong> <table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="background-color: #ffffff; width: 90%; 

height: 158px; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="middle"> 

<p style="text-align: left;"> 

<strong>Stawka opłaty za osobę</strong> określona w Uchwale Rady Gminy Przesmyki w sprawie metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

określenia stawki opłaty podwyższonej.</p> 

<p style="text-align: left;"> 

<strong>( W przypadku zaznaczenia w poz. 26:</strong> 

<br/> 

<strong>TAK należy wpisać kwotę z uwzglednieniem kwoty zwolnienia</strong> 

<br/> 

<strong>NIE należy wpisać kwotę określoną (bez zwolnienia) )</strong> 

</p> 

</td> 

<td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 80px;" valign="middle"> 

<p style="text-align: left;">27.</p> 

<p style="text-align: left;"> 

<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Stawka" xxforms:size="4"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> ZŁ<br/> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 
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<td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="middle"> 

<p style="text-align: left;"> 

<strong>Miesięczna kwota opłaty</strong> (liczbę osób wskazanych w części F poz. 25 należy pomnożyć przez stawkę 

opłaty wskazaną w części G poz. 27)</p> 

</td> 

<td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000; width: 80px;" valign="middle"> 

<p style="text-align: left;">28.</p> 

<p style="text-align: left;"> 

<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Kwota" xxforms:size="4"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> ZŁ</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="center" colspan="2" rowspan="2" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="middle"> 

<p style="text-align: left;">29. Opłata kwartalna (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez 3 miesiące) <xf:input 

_bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Kwartal" xxforms:size="4"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> zł</p> 

<p style="text-align: left;">(słownie <xf:input _bind="ID29" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:G/wnio:Slownie" xxforms:size="45"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> złotych)</p> 

<p style="text-align: left;"> 

<strong>Opłatę należy uiszczać bez wezwania w okresach kwartalnych:<br/>do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 

listopada u inkasenta lub na rachunek Urzędu Gminy w Przesmykach.</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<strong>H.   </strong> <strong>PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ<br/> 

</strong> <table align="center" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="width: 90%; height: 52px; background-

color: #ffffff; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="center" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="middle"> 

<p style="text-align: left;">30. Miejscowość, data</p> 

<p style="text-align: left;"> <xf:input _bind="ID30" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H/wnio:Miejscowosc" xxforms:size="35"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>, <xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:H/wnio:Data" xxforms:size="8"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> r.</p> 
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</td> 

<td align="left" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p>Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p>POUCZENIE<br/>W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnej opłaty lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie 

z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze 

zm.).</p> 

<strong>I.   </strong> <strong>ADNOTACJE ORGANU<br/> 

</strong> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 90%; height: 211px; border-

color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

<tbody> 

<tr style="height: 171px;"> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<p> </p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p> </p> 

<p style="text-align: center;">…………………………<br/>(data)</p> 

</td> 

<td align="left" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" valign="top"> 

<p> </p> 

<p style="text-align: center;">……………………………………………<br/>(podpis)</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<p style="text-align: left;">Objaśnienia:<br/> 

<br/>1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Przesmykach, w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.<br/>2. W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana.<br/>3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana.<br/>4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących miesiącach 

do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przesmykach BS 

Łosice O/Przesmyki<br/>87 8038 0007 0030 8294 2000 0190<br/>5. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana 

bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.<br/> 

<br/>Zgodnie z art. 6o ustawy: W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze.</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 
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<td align="left" colspan="2" style="width: 721px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000000;" 

valign="top"> 

<p style="text-align: center;"> 

<strong>Klauzula informacyjna<br/> 

</strong> 

</p> 

<p style="text-align: left;">Zgodnie z 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  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.), dalej RODO, informuję, iż:<br/>1. Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Wójt Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, adres e-mail: gmina@przesmyki.pl nr tel. 

25 641 23 11.<br/>2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest 

pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.<br/>3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:<br/>a. określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;<br/>b. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty w 

wyznaczonym terminie dane osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w trybie określonym w 

przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;<br/>c. zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości.<br/>4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawą z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz właściwym aktem prawa miejscowego.<br/>5. Państwa dane 

osobowe przetwarzanie będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 lit. a, a następnie  przez okres 

wskazany w przepisach szczególnych, w tym o archiwizacji tj. przez 10 lat. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania egzekucyjnego, a po tym czasie przez okres 

wskazany w przepisach szczególnych, w tym o archiwizacji tj. przez 5 lat. W pozostałych przypadkach Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami o archiwizacji.<br/>6.Państwa dane osobowe mogą być przekazane 

podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,  podmiotom, z którymi Administrator 

zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 

przetwarzaniu, a także  podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotowi 

świadczącemu usługi pocztowe.<br/>7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.<br/>8.Podanie przez 

Państwa danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem 

ustawowym. Brak podania danych skutkować będzie wszczęciem procedur określonych w przepisach szczególnych.</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</div> 

<div style="clear: both;"/> 

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClassName('selectVertical', 

document);for (var i = 0; i &lt; elements.length; i++)  appendBrIntoVertical(elements[i]);}function 

appendBrIntoVertical(node) {  var len = node.childNodes.length;  for(var i = 1; i &lt; len; i++){

   var elem = node.childNodes[i];   if (elem.hasChildNodes()) { 

   var child = elem.childNodes[0];    if (child.tagName != 'BR') 

    elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);   }

   else    elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function 

getElementsByClassName(classname, node) {  var a = [];  var re = new RegExp('\\b' + 

classname + '\\b');  var els = node.getElementsByTagName('*');  for(var i=0,j=els.length; i 

&lt; j; i++)   if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]);  return a;}</script> 

</body> 

</html> 

</xforms> 

</xforms> 

</Formularz> 
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