
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/167/2020 
RADY GMINY MACIEJOWICE 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) Rada Gminy Maciejowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  położonych na terenie gminy Maciejowice, 
w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Maciejowice deklarację, o której 
mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia  powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 
Maciejowice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. 

3. Wypełnioną i podpisaną deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
złożyć: 

1) w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 
Maciejowice; 

2) przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice; 

3) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Maciejowice. 

4. Warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 grudnia 2020 r.

Poz. 12044



§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Łoskot 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/167/2020 

Rady Gminy Maciejowice 

z dnia 15 października 2020 r. 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                          (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439). 
 
Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej  
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Maciejowice 
 
Miejsce składania:            Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice 
 
Termin składania:            14 dni od dnia  powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
 
Organ właściwy                 
do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice  
 
A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 □    pierwsza deklaracja    □    zmiana danych zawartych w deklaracji   □    ustanie obowiązku uiszczenia opłaty  □    korekta 
deklaracji 
                                                                                                                   (zaznaczyć w przypadku zbycia nieruchomości) 
 
  ……………………              ……………………….………                  ……………………………….………       
.………………………... 
    (dzień – miesiąc – rok)               (dzień – miesiąc – rok)         (dzień – miesiąc – rok)                              (dzień – miesiąc – 
rok)                                  
 
B.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 
fizycznymi 
 
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
       □ właściciel  □ współwłaściciel   □ użytkownik wieczysty   □ inny podmiot  
          zarządca nieruchomości                        władający nieruchomością 
Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 
Numer PESEL* Identyfikator REGON Numer NIP Telefon: 
 
C.ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Miejscowość Nr domu Nr lokalu 
Ulica Kod pocztowy Poczta 
 
D.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
                          (wypełnić gdy jest inny niż w poz. C) 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Miejscowość Nr domu (nr działki jeśli brak nr domu) Nr lokalu 
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Ulica Kod pocztowy Poczta 
E.DANE IDENTYFIKCYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
Nazwisko i imię  

F.ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA  (wypełnić gdy jest inny niż w poz. C) 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Miejscowość Nr domu Nr lokalu 
Ulica Kod pocztowy Poczta 
 
 
G.ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
 
 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi: ………………………zł. 
 
(słownie………………………………………………………………………………………………………………..zł) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W 
MACIEJOWICACH. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Maciejowicach 
informuje, iż: 
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych 
w urzędzie jest: Gmina Maciejowice  z siedzibą, w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, reprezentowana przez Wójta Gminy; 
2.Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: o.oc.zk@maciejowice.pl w 
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych; 
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy w Maciejowicach obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. ; 
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający 
z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego; 
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania 
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania; 
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8.Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niniejszej sprawie. 
 
                                                                                                                                                                              ………………………………………       
                                                                            (czytelny podpis) 
PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
       ……………………………………                                                     …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                                            (czytelny podpis) 
H.ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1427). 
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2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Maciejowice deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Maciejowice nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,                         w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Objaśnienia: 

1. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość 
korzystania z nich, położonych na terenie gminy Maciejowice, do których ma zastosowanie art. 6j ust. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) 

2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca obowiązany jest 
złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości. 

3. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu roku, nowy właściciel zobowiązany będzie do 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym roku kalendarzowym.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/167/2020 

Rady Gminy Maciejowice 

z dnia 15 października 2020 r. 

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  położonych na terenie gminy 
Maciejowice za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1. format elektroniczny formularza deklaracji określa się w formacie XML, 

2. układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa się pkt. 5, 

3. wypełniony formularz deklaracji należy przesłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu 
Gminy Maciejowice za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. 

4. deklaracje należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania i identyfikacji 
elektronicznej  (Dz.U. z 2020r. poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2020r., poz. 346). 

5. wzór deklaracji w formacie XML: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://int.epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/gminasiedlce/MaciejowiceDEKLARACJAOWYSOKOSCIOPLATYZAGOSPODAROWA
NIEODPADAMIKOMUNALNYMI/" nazwa="Maciejowice - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" 
typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="false" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"> 

<akcja nazwa="WYŚLIJ" typ="odeslij"> 

<parametr nazwa="adres"> 

<wartosc>gmina@maciejowice.pl</wartosc> 

</parametr> 

<parametr nazwa="nazwa_nowego_dokumentu"> 

<wartosc>DEKLARACJA</wartosc> 

</parametr> 

</akcja> 

<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://int.epuap.gov.pl/fe-
model-
web/wzor_lokalny/gminasiedlce/MaciejowiceDEKLARACJAOWYSOKOSCIOPLATYZAGOSPODAROWA
NIEODPADAMIKOMUNALNYMI/" 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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 
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<head> 

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

<meta internalData="<FormDef layout=&quot;<table style=&quot;width: 100%;&quot; 
border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-align: center;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&#10;<p><strong>DEKLARACJA</strong></p>&#10;<p><strong>O 
WYSOKOŚCI ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE</strong><br /><strong>ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</strong></p>&#10;<p>dla nieruchomości, na kt&amp;oacute;rej znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; 
align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>Podstawa prawna:</td>&#10;<td>&#10;<p>Ustawa z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br />(t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1439).</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; 
align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>Składający:</td>&#10;<td>&#10;<p>Formularz 
przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na kt&amp;oacute;rej znajduje się domek letniskowy lub 
innej<br />nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy 
Maciejowice</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; 
align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>Miejsce składania:</td>&#10;<td>Urząd Gminy 
w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 
30%;&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>Termin składania:</td>&#10;<td>14 dni od 
dnia powstania na danej nieruchomości odpad&amp;oacute;w 
komunalnych</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&#10;<p>Organ właściwy<br />do złożenia 
deklaracji:</p>&#10;</td>&#10;<td>W&amp;oacute;jt Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 
Maciejowice</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot;><strong>A. OBOWIĄZEK 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 
30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>&#10;<p 
style=&quot;text-align: left;&quot;>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć 
właściwy kwadrat)</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>&#10;<table style=&quot;width: 
100%;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>Piersza 
deklaracja</td>&#10;<td>Kolejna deklaracja</td>&#10;<td>ustanie obowiązku uiszczenia 
opłaty</td>&#10;<td>Korekta deklaracji</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img id=&quot;ID40&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;<td><img id=&quot;ID41&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img 
id=&quot;ID50&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID42&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img 
id=&quot;ID0&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID1&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img 
id=&quot;ID51&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID2&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>(dzień &amp;ndash; miesiąc &amp;ndash; rok)</td>&#10;<td>(dzień 
&amp;ndash; miesiąc &amp;ndash; rok)</td>&#10;<td><span>(dzień &amp;ndash; miesiąc &amp;ndash; 
rok)</span></td>&#10;<td>(dzień &amp;ndash; miesiąc &amp;ndash; 
rok)</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%; text-align: center;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot;><strong>B. DANE SKŁADAJĄCEGO 
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DEKLARACJĘ<br /></strong>*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi<br /> 
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 
fizycznymi</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-align: left;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;><strong>SKŁADAJĄCY 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-
align: center;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&#10;<p><strong><img id=&quot;ID5&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-align: left;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>Nazwisko i imię* / pełna 
nazwa**</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-align: center;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;><img id=&quot;ID6&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-align: center;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;><br />&#10;<table 
style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>Numer 
PESEL:*</td>&#10;<td>Identyfikator REGON:</td>&#10;<td>Numer 
NIP:</td>&#10;<td>Telefon:</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img id=&quot;ID7&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;<td><img id=&quot;ID8&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID9&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;<td><img id=&quot;ID10&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%; text-align: left;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;><strong>C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES 
SIEDZIBY**</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-align: left;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>&#10;<table style=&quot;width: 
100%;&quot; 
border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>Kraj</td>&#10;<td>Wojew&amp;oacute;dztwo<
/td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Powiat</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img 
id=&quot;ID11&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID12&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;><img id=&quot;ID13&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Gmina</td>&#10;<td>Miejscowość</td>&#10;<td>Nr 
Domu</td>&#10;<td>Nr Lokalu</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img id=&quot;ID14&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;<td><img id=&quot;ID15&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img 
id=&quot;ID16&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID17&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Ulica</td>&#10;<td>Kod Pocztowy</td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;>Poczta</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img id=&quot;ID18&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;<td><img id=&quot;ID19&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;><img id=&quot;ID20&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;><strong>D.&amp;nbsp;ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KT&amp;Oacute;REJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE<br /></strong>(wypełnić gdy jest inny niż w poz. 
C)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 12044



align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>&#10;<table style=&quot;width: 100%;&quot; 
border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&amp;nbsp;Kraj</td>&#10;<td>&amp;nbsp;Woj
ew&amp;oacute;dztwo</td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;>&amp;nbsp;&amp;nbsp;Powiat</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&amp;nbsp;<i
mg id=&quot;ID3&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID4&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;>&amp;nbsp;&amp;nbsp;<img id=&quot;ID21&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&amp;nbsp;Gmina</td>&#10;<td>&amp;nbsp;Miejscowość</td>&#
10;<td>&amp;nbsp;Nr Domu</td>&#10;<td>&amp;nbsp;Nr 
Lokalu</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID22&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;<td>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID23&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>&amp;nbsp;<img 
id=&quot;ID24&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID25&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&amp;nbsp;Ulica</td>&#10;<td>&amp;nbsp;Kod 
Pocztowy</td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;>&amp;nbsp;&amp;nbsp;Poczta</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&amp;nbsp;<i
mg id=&quot;ID26&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID27&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;>&amp;nbsp;&amp;nbsp;<img id=&quot;ID28&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;><strong>E.&amp;nbsp;DANE IDENTYFIKCYJNE 
WSP&amp;Oacute;ŁWŁAŚCICIELA</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 
30%;&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>Nazwisko 
i Imię:</td>&#10;<td>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID29&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;><strong>F.&amp;nbsp;ADRES ZAMIESZKANIA 
WSP&amp;Oacute;ŁWŁAŚCICIELA (wypełnić gdy jest inny niż w poz. 
C)</strong>&amp;nbsp;&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&#10;<table style=&quot;width: 100%;&quot; 
border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>Kraj</td>&#10;<td>Wojew&amp;oacute;dztwo<
/td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Powiat</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img 
id=&quot;ID30&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID31&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;><img id=&quot;ID32&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Gmina</td>&#10;<td>Miejscowość</td>&#10;<td>&amp;nbsp;Nr 
Domu</td>&#10;<td>&amp;nbsp;Nr Lokalu</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img 
id=&quot;ID33&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID34&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img 
id=&quot;ID35&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td><img id=&quot;ID36&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>Ulica</td>&#10;<td>&amp;nbsp;Kod Pocztowy</td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;>Poczta</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td><img id=&quot;ID37&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
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/></td>&#10;<td><img id=&quot;ID38&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot;><img id=&quot;ID39&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&#10;<p><strong>G. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KT&amp;Oacute;REJ ZNAJDUJE SIĘ 
DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 
wynosi (zł):</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; 
align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;><img id=&quot;ID43&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>słownie zł:</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;><img id=&quot;ID44&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; text-align: center;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;><strong>KLAUZULA 
INFORMACYJNA DLA OS&amp;Oacute;B, KT&amp;Oacute;RYCH DANE OSOBOWE 
PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY 
W MACIEJOWICACH.</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%;&quot; 
colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>Wypełniając obowiązek prawny 
uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&amp;oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(og&amp;oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd 
Gminy w Maciejowicach informuje, iż:<br /><ol>&#10;<li>Administratorem Pana/Pani danych osobowych, 
zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych 
w urzędzie jest: Gmina Maciejowice&amp;nbsp; z siedzibą, w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 
Maciejowice, reprezentowana przez W&amp;oacute;jta Gminy;</li>&#10;<li>Urząd Gminy w Maciejowicach 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z kt&amp;oacute;rym można skontaktować się poprzez e-mail: 
o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 
danych;</li>&#10;<li>Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy 
w Maciejowicach obowiązk&amp;oacute;w wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
og&amp;oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia&amp;nbsp; 27 kwietnia 
2016 r.</li>&#10;<li>Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&amp;oacute;w prawa.</li>&#10;<li>Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji cel&amp;oacute;w przetwarzania 
danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz 
z przepisu prawa powszechnie obowiązującego;</li>&#10;<li>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, 
jeżeli była podstawą przetwarzania;</li>&#10;<li>Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego &amp;ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa</li>&#10;<li>Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji 
obowiązk&amp;oacute;w wynikających z przepis&amp;oacute;w 
prawa;</li>&#10;</ol><strong>Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w niniejszej sprawie.</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%; text-align: right;&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>czytelny 
podpis:</td>&#10;<td>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID46&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;><strong>PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong><br />Oświadczam, że dane wykazane 
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w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%;&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;><img 
id=&quot;ID48&quot; class=&quot;editorInput&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-
right: auto;&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td 
style=&quot;text-align: center;&quot;><img id=&quot;ID49&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
style=&quot;width: 30%; text-align: center;&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&amp;nbsp;(miejscowość i data)</td>&#10;<td style=&quot;text-align: 
center;&quot;>&amp;nbsp;(czytelny podpis)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; 
text-align: center;&quot; align=&quot;left&quot; valign=&quot;top&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td 
style=&quot;text-align: center;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 
30%; text-align: left;&quot; colspan=&quot;2&quot; align=&quot;left&quot; 
valign=&quot;top&quot;>&#10;<p><strong>Pouczenie:</strong></p>&#10;<ol>&#10;<li>Niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o&amp;nbsp;postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1427).</li>&#10;<li>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&amp;oacute;jta Gminy 
Maciejowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpad&amp;oacute;w komunalnych.</li>&#10;<li>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpad&amp;oacute;w komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do W&amp;oacute;jta Gminy Maciejowice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w kt&amp;oacute;rym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w kt&amp;oacute;rym nastąpiła 
zmiana.</li>&#10;</ol>&#10;<p><strong>Objaśnienia:</strong></p>&#10;<ol>&#10;<li>Formularz 
przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na kt&amp;oacute;rych znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość korzystania 
z nich, położonych na terenie gminy Maciejowice, do kt&amp;oacute;rych ma zastosowanie art. 6j ust. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1439)<strong><br /></strong></li>&#10;<li>W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, 
ich właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej 
nieruchomości.</li>&#10;<li>W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu roku, nowy właściciel 
zobowiązany będzie do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym roku 
kalendarzowym.</li>&#10;</ol></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&quot; 
markUrl=&quot;http://int.epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/gminasiedlce/MaciejowiceDEKLARACJAOWYSOKOSCIOPLATYZAGOSPODAROWA
NIEODPADAMIKOMUNALNYMI/&quot; xsdUrl=&quot;&quot; namespaces=&quot;&quot; 
mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; 
attachmentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;0&quot;><FormField 
originalId=&quot;ID49&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;czytelny podpis wypełniającego&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID50&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID51&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID48&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;miejscowość i data wypełnienia&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
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relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID40&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;CZY 
PIERWSZA DEKLARACJA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID41&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;KOLEJNA 
DEKLARACJA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID42&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;KOREKTA DEKLARACJI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID43&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;Ryczałtowa 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi:&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID44&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;Ryczałtowa 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi (słownie):&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID46&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w niniejszej sprawie - czytelny podpis&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID3&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;KRAJ 
NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID4&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;WOJEWÓDZTWO NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID21&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;POWIAT 
NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
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roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID22&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;GMINA 
NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID23&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;MIEJSCOWOŚĆ NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID24&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;NR DOMU 
NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID25&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;NR 
LOKALU NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID26&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;ULICA 
NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID27&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;KOD 
POCZTOWY NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID28&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;POCZTA 
NIERUCHOMOŚCI&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID11&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;KRAJ 
ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID12&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;WOJEWÓDZTWO ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID13&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;POWIAT 
ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
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isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID14&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;GMINA 
ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID15&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID16&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;DOM 
ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID17&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;LOKAL 
ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID18&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;ULICA 
ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID19&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;KOD 
POCZTOWY ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID20&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;POCZTA 
ZAMIESZKANIA&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID5&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;Składający&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup 
breakElements=&quot;true&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>właściciel</TextLabel><TextLabel>współwłaściciel</TextLabel><T
extLabel>użytkownik wieczysty / zarządca nieruchomości</TextLabel><TextLabel>inny podmiot władający 
nieruchomością</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID29&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;NAZWISKO I IMIĘ WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
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validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID30&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;KRAJ 
ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID31&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31&quot; typ=&quot;adr:WojewodztwoTyp&quot; 
label=&quot;WOJEWÓDZTWO ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID32&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32&quot; typ=&quot;adr:PowiatTyp&quot; 
label=&quot;POWIAT ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID33&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;GMINA 
ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID34&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID35&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;NR DOMU 
ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID36&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;NR 
LOKALU ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID37&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;ULICA 
ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID38&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;KOD 
POCZTOWY ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID39&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;POCZTA 
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ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID6&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;Nazwisko 
i imię* / pełna nazwa&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;100&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID7&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;PESEL 
SKŁADAJĄCEGO&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID8&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;REGON 
SKŁADAJĄCEGO&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID10&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;TELEFON 
SKŁADAJĄCEGO&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID9&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;NIP 
SKŁADAJĄCEGO&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID1&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;Korekta 
deklaracja data&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker 
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID0&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;Piersza deklaracja data&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID2&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;korekta_deklaracja_data&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNamespace 
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;/><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;/><FormNa
mespace prefix=&quot;xsi&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; 
schemaLocation=&quot;&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;ds&quot; 
URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot; 
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-
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schema.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot; 
URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot; schemaLocation=&quot;&quot;/><FormNamespace 
prefix=&quot;xsd&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; 
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;/><FormNamespace 
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;/><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;/><FormNam
espace 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;/></formNamespac
es><wyroznik nazwa=&quot;DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na długość okresu 
korzystania&quot; rodzaj=&quot;DEKLARACJA&quot; podstawa=&quot;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach&quot; idPodstawy=&quot;Dz. U. z 2020r. poz. 1439)&quot; 
waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI&#10;- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na długość okresu 
korzystania&quot; waznoscOd=&quot;2020-09-29&quot; waznoscDo=&quot;2021-06-30&quot; 
kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; 
nazwaInstytucji=&quot;URZĄD GMINY W SIEDLCACH&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; 
ulica=&quot;ul. Test-Krucza&quot; budynek=&quot;10&quot; lokal=&quot;&quot; 
kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;Siedlce&quot; 
wojewodztwo=&quot;MAZOWIECKIE&quot; kraj=&quot;Siedlce&quot;/></FormDef>" 
property="markUrl">http://int.epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/gminasiedlce/MaciejowiceDEKLARACJAOWYSOKOSCIOPLATYZAGOSPODAROWA
NIEODPADAMIKOMUNALNYMI/</meta> 

<meta property="adresSkrytki"/> 

<xf:model> 

<xf:bind id="ID49" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID50" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID51" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51" relevant="true()" 
type="xs:date"/> 

<xf:bind id="ID48" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID41" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID42" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID44" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID46" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/> 

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

<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/> 
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<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()"/> 

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

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

<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" relevant="true()"/> 

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

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/> 

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

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

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="true()" 
type="xs:date"/> 

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()" 
type="xs:date"/> 

<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()" 
type="xs:date"/> 

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

<xf:instance id="main" > 

<wnio:Dokument> 
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<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID49/> 

<wnio:ID50/> 

<wnio:ID51/> 

<wnio:ID48/> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID42/> 

<wnio:ID43/> 

<wnio:ID44/> 

<wnio:ID46/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID28/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID5>1</wnio:ID5> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID33/> 

<wnio:ID34/> 
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<wnio:ID35/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID1/> 

<wnio:ID0/> 

<wnio:ID2/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_main" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID49/> 

<wnio:ID50/> 

<wnio:ID51/> 

<wnio:ID48/> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID42/> 

<wnio:ID43/> 

<wnio:ID44/> 

<wnio:ID46/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 
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<wnio:ID27/> 

<wnio:ID28/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID5>1</wnio:ID5> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID33/> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID35/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID1/> 

<wnio:ID0/> 

<wnio:ID2/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" > 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 
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</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" > 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID5" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłaściciel</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>użytkownik wieczysty / zarządca nieruchomości</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID5" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłaściciel</item> 

<value>2</value> 
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</opt> 

<opt> 

<item>użytkownik wieczysty / zarządca nieruchomości</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_dict" > 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_dict" > 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_submit" > 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_submit" > 

<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:ID5) > 
count(instance('etykiety_ID5')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID5')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID5')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action ev:event="xforms-refresh"> 

<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script> 

</xf:action> 

</xf:model> 
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</head> 

<body> 

<table border="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> 

<p> 

<strong>DEKLARACJA</strong> 

</p> 

<p> 

<strong>O WYSOKOŚCI ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE</strong> 

<br/> 

<strong>ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong> 

</p> 

<p>dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top">Podstawa prawna:</td> 

<td> 

<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br/>(t. j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 1439).</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top">Składający:</td> 

<td> 

<p>Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innej<br/>nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy 
Maciejowice</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top">Miejsce składania:</td> 

<td>Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top">Termin składania:</td> 

<td>14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top"> 

<p>Organ właściwy<br/>do złożenia deklaracji:</p> 

</td> 

<td>Wójt Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top"> </td> 

<td> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<p style="text-align: left;"> 

<strong>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<p style="text-align: left;">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy 
kwadrat)</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<table border="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td>Piersza deklaracja</td> 

<td>Kolejna deklaracja</td> 

<td>ustanie obowiązku uiszczenia opłaty</td> 

<td>Korekta deklaracji</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>CZY PIERWSZA DEKLARACJA</span> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 12044



</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KOLEJNA DEKLARACJA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID50" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID42" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KOREKTA DEKLARACJI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID0" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0"> 

<xf:label> 

<span>Piersza deklaracja data</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"> 

<xf:label> 

<span>Korekta deklaracja data</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 
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</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID51" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"> 

<xf:label> 

<span>korekta_deklaracja_data</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>(dzień – miesiąc – rok)</td> 

<td>(dzień – miesiąc – rok)</td> 

<td> 

<span>(dzień – miesiąc – rok)</span> 

</td> 

<td>(dzień – miesiąc – rok)</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top"> </td> 

<td> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> 

<p style="text-align: left;"> 

<strong>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/> 

</strong>*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi<br/> **dotyczy właścicieli 
nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</p> 

</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: left;" valign="top"> 

<strong>SKŁADAJĄCY (zaznaczyć właściwy kwadrat)</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> 

<p> 

<strong> 

<xf:select1 _bind="ID5" appearance="full" class="selectVertical" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5"> 

<xf:label> 

<span style="float: left; clear: both;">Składający</span> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID5')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: left;" valign="top">Nazwisko i imię* / pełna 
nazwa**</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> 

<xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:size="100"> 

<xf:label> 

<span>Nazwisko i imię* / pełna nazwa</span> 

</xf:label> 

</xf:input> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> 

<br/> 
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<table border="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td>Numer PESEL:*</td> 

<td>Identyfikator REGON:</td> 

<td>Numer NIP:</td> 

<td>Telefon:</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>PESEL SKŁADAJĄCEGO</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>REGON SKŁADAJĄCEGO</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>NIP SKŁADAJĄCEGO</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>TELEFON SKŁADAJĄCEGO</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 
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</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: left;" valign="top"> 

<strong>C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: left;" valign="top"> 

<table border="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td>Kraj</td> 

<td>Województwo</td> 

<td colspan="2">Powiat</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KRAJ ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>WOJEWÓDZTWO ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2"> 

<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>POWIAT ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td>Gmina</td> 

<td>Miejscowość</td> 

<td>Nr Domu</td> 

<td>Nr Lokalu</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>GMINA ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>DOM ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>LOKAL ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Ulica</td> 
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<td>Kod Pocztowy</td> 

<td colspan="2">Poczta</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>ULICA ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KOD POCZTOWY ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2"> 

<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>POCZTA ZAMIESZKANIA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<strong>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE<br/> 

</strong>(wypełnić gdy jest inny niż w poz. C)</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<table border="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 
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<tr> 

<td> Kraj</td> 

<td> Województwo</td> 

<td colspan="2">  Powiat</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> <xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KRAJ NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> <xf:input _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>WOJEWÓDZTWO NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2">  <xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" 
xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>POWIAT NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> Gmina</td> 

<td> Miejscowość</td> 

<td> Nr Domu</td> 

<td> Nr Lokalu</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> <xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>GMINA NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 
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<td> <xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>MIEJSCOWOŚĆ NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> <xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>NR DOMU NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> <xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>NR LOKALU NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> Ulica</td> 

<td> Kod Pocztowy</td> 

<td colspan="2">  Poczta</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> <xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>ULICA NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> <xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KOD POCZTOWY NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2">  <xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" 
xxforms:size="10"> 
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<xf:label> 

<span>POCZTA NIERUCHOMOŚCI</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<strong>E. DANE IDENTYFIKCYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top">Nazwisko i Imię:</td> 

<td> <xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>NAZWISKO I IMIĘ WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<strong>F. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA (wypełnić gdy jest inny niż w poz. 
C)</strong>  </td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top">  <table border="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td>Kraj</td> 

<td>Województwo</td> 

<td colspan="2">Powiat</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 
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<xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KRAJ ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>WOJEWÓDZTWO ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2"> 

<xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>POWIAT ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Gmina</td> 

<td>Miejscowość</td> 

<td> Nr Domu</td> 

<td> Nr Lokalu</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>GMINA ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 
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</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>NR DOMU ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>NR LOKALU ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Ulica</td> 

<td> Kod Pocztowy</td> 

<td colspan="2">Poczta</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID37" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>ULICA ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID38" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>KOD POCZTOWY ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2"> 
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<xf:input _bind="ID39" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>POCZTA ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<p> 

<strong>G. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top">Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi (zł):</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<xf:input _bind="ID43" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi:</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top">słownie zł:</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<xf:input _bind="ID44" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" xxforms:size="10"> 
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<xf:label> 

<span>Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi 
(słownie):</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> 

<strong>KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE 
PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W MACIEJOWICACH.</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top">Wypełniając obowiązek prawny 
uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Maciejowicach informuje, 
iż:<br/> 

<ol> 

<li>Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji 
papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie jest: Gmina Maciejowice z siedzibą, 
w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, reprezentowana przez Wójta Gminy;</li> 

<li>Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się poprzez e-mail: o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 
danych;</li> 

<li>Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy w Maciejowicach 
obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</li> 

<li>Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.</li> 

<li>Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego 
Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego;</li> 

<li>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;</li> 

<li>Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa</li> 

<li>Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów prawa;</li> 

</ol> 

<strong>Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w niniejszej sprawie.</strong> 
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</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%; text-align: right;" valign="top">czytelny podpis:</td> 

<td> <xf:input _bind="ID46" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w niniejszej sprawie - czytelny podpis</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%;" valign="top"> 

<strong>PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</strong> 

<br/>Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%;" valign="top"> 

<xf:input _bind="ID48" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>miejscowość i data wypełnienia</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td style="text-align: center;"> 

<xf:input _bind="ID49" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span>czytelny podpis wypełniającego</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> (miejscowość i data)</td> 

<td style="text-align: center;"> (czytelny podpis)</td> 

</tr> 

<tr> 
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<td align="left" style="width: 30%; text-align: center;" valign="top"> </td> 

<td style="text-align: center;"> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="left" colspan="2" style="width: 30%; text-align: left;" valign="top"> 

<p> 

<strong>Pouczenie:</strong> 

</p> 

<ol> 

<li>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1427).</li> 

<li>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Maciejowice deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</li> 

<li>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy 
Maciejowice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.</li> 

</ol> 

<p> 

<strong>Objaśnienia:</strong> 

</p> 

<ol> 

<li>Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość 
korzystania z nich, położonych na terenie gminy Maciejowice, do których ma zastosowanie art. 6j ust. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1439)<strong> 

<br/> 

</strong> 

</li> 

<li>W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca obowiązany jest 
złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.</li> 

<li>W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu roku, nowy właściciel zobowiązany będzie do 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym roku kalendarzowym.</li> 

</ol> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 
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<div style="clear: both;"/> 

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = 
getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i < elements.length; i++) 
 appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {  var len = 
node.childNodes.length;  for(var i = 1; i < 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 < j; i++)   if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]); 
 return a;}</script> 

</body> 

</html> 

</xforms> 

</xforms> 

</Formularz>
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