
UCHWAŁA NR XVII/89/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pionki oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010) Rada Gminy Pionki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Pionki, zwanej 
dalej „deklaracją” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta 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.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Deklarację można składać w Urzędzie Gminy Pionki osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być także złożona za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem warunków i trybu określonych w § 3 niniejszej 
Uchwały.

§ 3. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie 
danych XML na podstawie wzoru umieszczonego w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych 
platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 700) stanowiący Załącznik nr 2 do Uchwały 

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji dla wzoru, o którym mowa w §3 ust. 1 uchwały 
określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 poz. 162) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

§ 4. Deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują moc obowiązującą. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/104/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Gonciarz
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Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

Składający

A.

B.

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja □ Nowa deklaracja □ korekta deklaracji

Data zaistnienia zmian ………………………

Przyczyny zaistnienia zmian

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Rodzaj podmiotu (właściwe zaznaczyć)

□ Właściciel nieruchomości □ Współwłaściciel □ użytkownik

□ Użytkownik wieczysty □ □

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI C

3. Nazwisko/Nazwa pełna* 4. Pierwsze imię/Nazwa skrócona* 5. Drugie imię

9. Nr KRS*

Pola 12, 13, 14 wypełnia   podmiot -osoba fizyczna  zobowiązana do złożenia  deklaracji  ( pkt.C) jeżeli  nr PESEL nie został  jej nadany

12. Data urodzenia (dd – mm – rr) 13. Imię ojca 14. Imię matki                        

D2. Dane nieruchomości – na której powstają odpady/ Podmiotu

16. Ulica

    D3. Adres do korespondencji - jeśli inny niż adres nieruchomości

22. Kraj 23.  Województwo 24. Powiat

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

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/89/2020
Rady Gminy Pionki z dnia 20 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –                               
             nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy.        

Dzień – Miesiąc – Rok       
____-____-_________

Podstawa 
prawna

 Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty  władające 
nieruchomością (art.2, ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Termin 
składania

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art.6m ust.1 
ustawy) oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 2 ustawy) 

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI                                                                                                                                          
Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację                                                                                                                              
                           Wójt Gminy Pionki   
Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI wynika z art. 6m ustawy.

Zarządca 
nieruchomości

Inna osoba władająca 
nieruchomością

D1. Osoba fizyczna/ Osoby prawne i jednostki organizacyjne                    *- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

6.  Numer PESEL 7. Nr REGON* 8. NIP*                  
     

10. Nr telefonu (informacja nieobowiązkowa) 11. Adres e-mail (informacja nieobowiązkowa)

15.Miejscowość 17.Numer domu

18.Numer lokalu 19. obręb, nr działki ewidencyjnej ( wypełnić  jeżeli 
budynkowi  nie nadano  urzędowo numeru  )

20.Kod pocztowy 21.Poczta
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

E1.Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

34.

zł/osobę

35.

36.

zł/miesiąc

37.

zł/kwartał

38.

zł/osobę

39.

40.

zł/miesiąc

41.

42.

zł/kwartał

F. PODPIS OSOBY PODLEGAJĄCEJ OPŁACIE/OSOBY UPOWAŻNIONEJ

43. Miejscowość i data 44. Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska

   G. KLAUZURA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pouczenie

G. ADNOTACJE ORGANU

45. Uwagi organu

46.Data i podpis osoby przyjmującej deklarację

  □  32. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

  □ 33. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Pionki w sprawie określenia metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty 
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D2 

Miesięczna kwota opłaty (stawkę z poz. 34 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w poz. 35)

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

E2.Dane dotyczące częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                    
(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz.32)

Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy Pionki w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 
ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D2 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 38.należy pomnożyć przez liczbę 
osób wskazaną w poz. 39)

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia ( miesięczną kwotę 
opłaty wykazaną w poz. 36 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia w 

poz.40)

Wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu zwolnienia (kwotę z pz. 41 należy 
pomnożyć przez 3 miesiące)

Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych jest Wójt Gminy Pionki z siedzibą Zwycięstwa 6a, 26-670   Pionki.
Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 „RODO”), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. , poz.1000)
Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie nr 48 612-15-14 poprzez e- mail: ug@gmina-pionki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 
inspektorem ochrony danych można się kontaktować: telefon nr 48 612-15-14 lub e-mail: iod@gmina-pionki.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych  wynikających z przepisów prawa.
Przetwarzanie  danych osobowych będzie następowało na podstawie:
1)art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Wójta 
Gminy jako organu administracji;
2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy   publicznej 
powierzonej Administratorowi;                                                                                                                                                                          
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań gminy określonych w Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2010 t.j.) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, jeżeli wykażą 
interes prawny w otrzymaniu tych danych. 
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Każda osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu. 
Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do właściwego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Odbiorcy Usług narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   z uwzględnieniem  okresów  
przedawnienia zobowiązań o zapłatę  należności z  tytułu opłat opłaty za gospodarowanie odpadami, prowadzenia  postępowań administracyjnych.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

Na podstawie art. 3a ustawy  z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz.U.2019r., poz. 
1438)niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Załącznik nr 2 

Do Uchwały Nr XVII/89/2020 

Rady Gminy Pionki 

z dnia 20 stycznia 2020 r.  

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

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

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

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

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

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/m514v4lrhk/gminapionki2020_6/" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/"><xsl:for-each 

select="wnio:Dokument"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head></head><body> 

<table border="0" style="border-color: #000000; border-width: 0px; width: 650px; border-style: 

solid;"><tbody><tr><td align="center" colspan="3" style="font-size: 16px; border-style: solid; 

border-width: 1px;" valign="middle"><strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których  zamieszkują 

mieszkańcy.</strong></td></tr><tr><td align="center" colspan="3" style="font-size: 16px; border-

style: solid; border-width: 1px;" valign="middle"><strong><xsl:if test="true()"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DataDeklaracji"/></xsl:if></strong></td></tr></t

body></table><table border="1" frame="void" rules="all" style="width: 650px; border-color: 

#000000; border-width: 1px; border-style: solid;"><tbody><tr><td style="font-size: 12px; border-

color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px; width: 170px;" 

valign="top">Podstawa prawna:</td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-

color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Ustawa z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t.j.)</td></tr><tr><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px;" valign="top">Składający:</td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Właściciel 

nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty  władające nieruchomością (art.2, ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach)</td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Termin 

składania:</td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-

style: solid; border-width: 1px;" valign="top">Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art.6m ust.2 ustawy) oraz do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(art. 6m ust. 2 ustawy)</td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" rules="all" 

style="width: 650px; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"><tbody><tr><td 

colspan="2" style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: 

solid; border-width: 1px;"><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 
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DEKLARACJI</strong><br/>Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację 

<strong><br/></strong></td></tr><tr><td align="center" style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; background-color: #e4e4e4; border-style: solid; border-width: 1px; width: 25px;"> </td><td 

align="center" style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #e4e4e4; border-

style: solid; border-width: 1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik/inst:Funkcja"

/></span></xsl:if></span><br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/></sp

an></xsl:if></span>, <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Ul"/></span></xsl:if></span> 

<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/></spa

n></xsl:if></span> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"/></

span></xsl:if></span>, <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocztowy

"/></span></xsl:if></span> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/></sp

an></xsl:if></span></td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" rules="all" 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-width: 1px; width: 650px; border-style: 

solid;"><tbody><tr><td colspan="2" style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-

color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI</strong> wynika z art. 6m ustawy<strong>.<br/></strong></td></tr><tr><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px; width: 25px;"> </td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;">1. Cel złożenia deklaracji:<br/><table border="0" style="width: 

621px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-size: 

12px;"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when 

test="normalize-space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CelZlozenia) = normalize-space(' 1 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Pierwsza deklaracja  

</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CelZlozenia) = normalize-space(' 2 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Nowa deklaracja 

</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CelZlozenia) = normalize-space(' 3 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Korekta deklaracji 

</span></label></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td align="center" style="font-size: 

12px;"><xsl:for-each 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DataZaistnieniaZmian"><xsl:if 

test="true()"><table border="0" style="width: 600px;"><tbody><tr><td style="font-size: 12px; width: 

300px;" valign="top">Data zaistnienia zmian <xsl:if test="true()"><xsl:value-of 

select="wnio:Data"/></xsl:if></td><td style="font-size: 12px;" valign="top"> Przyczyny zaistnienia 
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zmian <br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 

select="wnio:PrzyczynaZaistnieniaZmian"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl

:if></xsl:for-each></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="1" 

frame="void" rules="all" style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-width: 1px; width: 

650px; border-style: solid;"><tbody><tr><td colspan="2" style="font-size: 14px; border-color: 

#000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top"><strong>C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI</strong></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px; width: 25px;" 

valign="top"> </td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;" valign="top">2. Rodzaj podmiotu:<br/><span><label><span/></label><xsl:if 

test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 1 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Właściciel nieruchomości 

</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 2 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Współwłaściciel 

</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 3 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Użytkownik 

</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 4 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Użytkownik wieczysty 

</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 5 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Zarządca nieruchomości 

</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu) = normalize-space(' 6 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Inna osoba władająca nieruchomością 

</span></label></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" 

rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 1px; width: 650px; border-style: 

solid;"><tbody><tr><td colspan="2" style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-

color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI C<br/></strong></td></tr><tr><td colspan="2" 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-

color: #ffff00;">D.1. <span><label><span/></label><xsl:if 

test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:WyborPodmiotu) = normalize-space(' 1 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Osoba fizyczna 

</span></label></span><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:WyborPodmiotu) = normalize-space(' 2 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Osoby prawne i jednostki organizacyjne 

</span></label></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: 
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#000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #dcdcdc; width: 25px;" 

valign="top"> </td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px;"><xsl:for-each 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneSkladajacegoOsobaFizyczna"><xsl:if 

test="../wnio:WyborPodmiotu=1"><table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: 

#000000; border-width: 1px; width: 621px; border-style: solid;"><tbody><tr><td style="font-size: 

12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">3. 

Nazwisko<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Nazwisko"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">4. Pierwsze 

imię,<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Imie"/></span></xsl:if></span> </td><td colspan="2" style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">5. Drugie 

imię<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:DrugieImie"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">6. Numer 

PESEL<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:PESEL"/></span></xsl:if></span>  </td><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">7. Nr REGON</td><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" 

valign="top">8. NIP</td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; 

border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">9. Nr KRS</td></tr><tr><td style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">10. Numer 

telefonu<br/> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Telefon"/></span></xsl:if></span></td><td colspan="3" style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">11. Adres e-mail 

<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Email"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-

each></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px; background-color: #dcdcdc; width: 25px;" valign="top"> </td><td style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 25px;" valign="top"><xsl:for-

each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneSkladajacegoInnyPodmiot"><xsl:if 

test="../wnio:WyborPodmiotu=2"><table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: 

#000000; border-width: 1px; width: 621px; border-style: solid;"><tbody><tr><td colspan="4" 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top">3. Nazwa pełna<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:Nazwa"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top">4. Nazwa skrócona<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:NazwaSkrocona"/></span></xsl:if></span></td><td 

colspan="3" style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top">5. Drugie Imię</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; 

border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">6. Numer PESEL</td><td style="border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">7. Nr 

REGON<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:REGON"/></span></xsl:if></span></td><td style="border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px; width: 104px;" valign="top">8. 

NIP<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:NIP"/></span></xsl:if></span></td><td style="border-color: #000000; border-style: 

solid; border-width: 1px;" valign="top">9. Nr KRS <br/><span><label><span/></label><xsl:if 

test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 
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select="wnio:KRS"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">10. Numer 

telefonu <br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Telefon"/></span></xsl:if></span></td><td colspan="3" style="border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">11. Adres e-

mail<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Email"/></span></xsl:if></span>  </td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-

each></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px; background-color: #dcdcdc; width: 25px;" valign="top"> </td><td style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 25px;" valign="top"><table 

border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 1px; ; width: 

621px;"><tbody><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-

width: 1px; width: 207px;" valign="top">12. Data urodzenia<br/><xsl:for-each 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DataUrodzenia"><xsl:if 

test="../wnio:DaneSkladajacegoOsobaFizyczna/wnio:PESEL=&quot;&quot; and 

../wnio:WyborPodmiotu=1"> <xsl:if test="true()"><xsl:value-of 

select="wnio:Data"/></xsl:if></xsl:if></xsl:for-each></td><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">13. Imię 

ojca<br/><xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ImieOjca"><xsl:if 

test="../wnio:DaneSkladajacegoOsobaFizyczna/wnio:PESEL=&quot;&quot; and 

../wnio:WyborPodmiotu=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:Imie"/></span></xsl:if></span></xsl:if></xsl:for-

each></td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top">14. Imię matki <xsl:for-each 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ImieMatki"><xsl:if 

test="../wnio:DaneSkladajacegoOsobaFizyczna/wnio:PESEL=&quot;&quot; and 

../wnio:WyborPodmiotu=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:Imie"/></span></xsl:if></span></xsl:if></xsl:for-

each></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" 

rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 1px; width: 650px; border-style: 

solid;"><tbody><tr><td colspan="2" style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: 

solid; border-width: 1px; background-color: #dcdcdc;" valign="top"><strong>D.2. Dane 

nieruchomości – na której powstają odpady/ Podmiotu<br/></strong></td></tr><tr><td style="font-

size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #dcdcdc; 

width: 25px;" valign="top"> </td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: 

solid; border-width: 1px;"><xsl:for-each 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AdresNieruchomosci"><xsl:if 

test="true()"><table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: #000000; border-

width: 1px; border-style: solid; width: 621px;"><tbody><tr><td rowspan="3" style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top"> 15. 

Miejscowość<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-

of select="wnio:Miejscowosc"/></span></xsl:if></span> </td><td style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">16. 

Ulica<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Ulica"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">17. Numer 

domu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Budynek"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">18. Numer 

lokalu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Lokal"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 12px; border-color: 
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#000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">19. obręb, nr działki 

ewidencyjnej  <br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:Obreb"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top">20. Kod pocztowy  <br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:KodPocztowy"/></span></xsl:if></span></td><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top">21. Poczta<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Poczta"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-

each></td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: 

#000000; border-width: 1px; width: 650px; border-style: solid;"><tbody><tr><td colspan="2" 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px;"><strong>D.3 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres 

nieruchomości z D.2</strong></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px; width: 25px;"> </td><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><xsl:for-each 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:AresDoKorespondencji"><xsl:if 

test="true()"><table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: #000000; border-

width: 1px; width: 621px; border-style: solid;"><tbody><tr><td colspan="3" style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">22. Kraj 

<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of 

select="wnio:Kraj"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" valign="top">23. 

Województwo <br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:Wojewodztwo"/></span></xsl:if></span></td><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 207px;" 

valign="top">24. Powiat<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:Powiat"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 

12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">25. 

Gmina<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Gmina"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">26. 

Ulica<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Ulica"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">27. Numer 

domu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Budynek"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">28. Numer 

lokalu<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Lokal"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">29. 

Miejscowość<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-

of select="wnio:Miejscowosc"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 12px; border-

color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">30. Kod 

pocztowy<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:KodPocztowy"/></span></xsl:if></span></td><td style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">31. 

Poczta<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Poczta"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-

each></td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: 
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#000000; border-width: 1px; width: 650px; border-style: solid;"><tbody><tr><td colspan="2" 

style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px;"><strong>E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU 

OPŁATY<br/></strong></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px; width: 25px;"> </td><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><xsl:for-each 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:FWysokoscOplaty"><xsl:if test="true()"><table 

border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 1px; width: 621px; 

border-style: solid;"><tbody><tr><td colspan="2" style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 

1px;"><strong>Oświadczenie</strong><br/><span><label><span/></label><xsl:if 

test="true()"><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-space(wnio:Kompostownik) = 

normalize-space(' 1 ')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>32. posiadam kompostownik i kompostuję w 

nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

</span></label></span><br/><span><xsl:choose><xsl:when test="normalize-

space(wnio:Kompostownik) = normalize-space(' 2 

')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[ 

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>33. nie posiadam kompostownika i nie 

kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

</span></label></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td colspan="2" style="font-size: 14px; 

border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 

1px;"><strong>E1. Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi</strong></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-

color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Stawka opłaty</strong> określona w 

uchwale <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:Opis1"/></span></xsl:if></span> w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym</td><td align="right" style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px; width: 200px;" valign="top"><p style="text-align: 

left;">34.</p><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-

of select="wnio:Stawka"/></span></xsl:if></span> zł/osobę</p></td></tr><tr><td style="font-size: 

12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 

1px;"><strong>Liczba osób</strong> zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D2</td><td 

align="right" style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top"><p style="text-align: left;"> 35.</p><p><span><label><span/></label><xsl:if 

test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:LiczbaOsob"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 

1px;"><strong>Miesięczna kwota opłaty</strong> (stawka z poz. 34 pomnożona przez liczbę osób 

wskazaną w poz. 35)<br/><br/></td><td align="right" style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"><p style="text-align: 

left;"> 36.</p><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-

of select="wnio:MiesięcznaKwotaOplaty"/></span></xsl:if></span> zł/miesiąc</p></td></tr><tr><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px;"><strong>Opłata kwartalna</strong> (kwota z poz. 36 pomnożona przez 3 

miesiące)<strong><br/><br/></strong></td><td align="right" style="font-size: 12px; border-color: 

#000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"><p style="text-align: 

left;">37.</p><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-

of select="wnio:KwartalnaKwotaOplaty"/></span></xsl:if></span> zł/kwartał</p></td></tr><tr><td 
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colspan="2" style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: 

solid; border-width: 1px;"><strong>E2. Dane dotyczące częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/></strong></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;">Kwota 

przysługującego zwolnienia określona w <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:Opis2"/></span></xsl:if></span> w sprawie określenia 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</td><td align="right" style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"><p style="text-align: 

left;"> 38.</p><xsl:for-each select="wnio:Zwolnienie"><xsl:if 

test="../wnio:Kompostownik=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:KwotaZwolnienia"/></span></xsl:if></span> 

zł/osobę</xsl:if></xsl:for-each></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Liczba osób</strong> 

zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D2</td><td align="right" style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"><p style="text-align: 

left;">39.</p><xsl:for-each select="wnio:Zwolnienie"><xsl:if 

test="../wnio:Kompostownik=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:LiczbaOsob"/></span></xsl:if></span></xsl:if></xsl:for-

each></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; 

border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Wysokość miesięcznego zwolnienia</strong> 

(kwota z poz. 38. pomnożona przez liczbę osób wskazaną w poz. 35)</td><td align="right" 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top"><p style="text-align: left;">40.</p><xsl:for-each select="wnio:Zwolnienie"><xsl:if 

test="../wnio:Kompostownik=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:ZwolnienieMiesiac"/></span></xsl:if></span> 

zł/miesiąc</xsl:if></xsl:for-each></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Wysokość miesięcznej 

opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia</strong> ( miesięczna kwota opłaty wykazana w poz. 36 

pomniejszona o wysokość miesięcznego zwolnienia w poz.40)<br/><br/><br/></td><td align="right" 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" 

valign="top"><p style="text-align: left;">41.</p><xsl:for-each select="wnio:BrakZwolnienia"><xsl:if 

test="../wnio:Kompostownik=2"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:MiesiecznaOplataZeZwolnieniem"/></span></xsl:if></span></xsl:if></xsl:for-

each><xsl:for-each select="wnio:Zwolnienie"><xsl:if 

test="../wnio:Kompostownik=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:MiesiecznaOplataZeZwolnieniem"/></span></xsl:if></span></xsl:if></xsl:for-

each></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; 

border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>Wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu 

zwolnienia</strong> (kwota z pz. 41 pomnożona przez 3 miesiące)</td><td align="right" style="font-

size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top"><p 

style="text-align: left;">42.</p><xsl:for-each select="wnio:BrakZwolnienia"><xsl:if 

test="../wnio:Kompostownik!=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:KwartalnaOplataBezZwolnienia"/></span></xsl:if></span> 

zł/kwartał</xsl:if></xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:Zwolnienie"><xsl:if 

test="../wnio:Kompostownik=1"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of select="wnio:KwartalnaOplataZeZwolnieniem"/></span></xsl:if></span> 

zł/kwartał</xsl:if></xsl:for-each></td></tr></tbody></table></xsl:if></xsl:for-
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each></td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: 

#000000; border-width: 1px; width: 650px; border-style: solid;"><tbody><tr><td colspan="2" 

style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px;"><strong>F. PODPIS OSOBY PODLEGAJĄCEJ OPŁACIE/OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ<br/></strong></td></tr><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px; width: 25px;"> </td><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><table 

border="1" frame="void" rules="all" style="width: 621px; border-color: #000000; border-width: 1px; 

border-style: solid;"><tbody><tr><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-style: 

solid; border-width: 1px; width: 310px;" valign="top">43. Miejscowość i 

data<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodpisMiejscowosc"/></span></xsl:if></span><x

sl:if test="true()"><xsl:value-of 

select="wnio:OpisDokumentu/meta:Data/meta:Czas"/></xsl:if></td><td style="font-size: 12px; 

border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">44. Podpis, imię i 

nazwisko<br/><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PodpisImie"/></span></xsl:if></span> 

<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Nazwisko"/></span></xsl:if></span></td></tr></

tbody></table></td></tr><tr><td colspan="2" style="font-size: 14px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;"><strong>G. KLAUZURA 

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH</strong></td></tr><tr><td 

style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px; width: 25px;"> </td><td style="font-size: 12px; border-color: #000000; border-

style: solid; border-width: 1px;">Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w 

ramach wykonywania zadań publicznych jest <span><label><span/></label><xsl:if 

test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Klauzula1"/></span></xsl:if></span>.<br/>Zbier

ane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 „RODO”), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. , poz.1000)<br/>Z administratorem danych 

można skontaktować się <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span 

type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Klauzula2"/></span></xsl:if></span> lub 

pisemnie adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować: 

<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Klauzula3"/></span></xsl:if></span>, we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych  wynikających z przepisów prawa.<br/>Przetwarzanie  danych osobowych 

będzie następowało na podstawie:<br/>1)art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  jako  t niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w celu realizacji obowiązków prawnych 

nałożonych na <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of 

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Klauzula4"/></span></xsl:if></span> jako organu 

administracji;<br/>2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy   publicznej 

powierzonej Administratorowi;<br/>Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań 

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

gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t.j.) w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi.<br/>Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
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uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, jeżeli wykażą 

interes prawny w otrzymaniu tych danych.<br/>Dane osobowe nie będą udostępniane innym 

podmiotom, niż upoważnione na podstawie prawa.<br/>Każda osoba której dane dotyczą ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.<br/>Każda osoba ma prawo do 

wniesienia skargi do właściwego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony 

danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Odbiorcy Usług 

narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.<br/>Dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   z uwzględnieniem  okresów  przedawnienia 

zobowiązań o zapłatę  należności z  tytułu opłat opłaty za gospodarowanie odpadami, 

prowadzenia  postępowań administracyjnych.<br/>Udostępnione dane nie będą podlegały 

profilowaniu.</td></tr><tr><td colspan="2" style="font-size: 12px; border-color: #000000; 

background-color: #ffffff; border-style: solid; border-width: 1px;"><p style="text-align: 

center;">Pouczenie</p><p><strong>Na podstawie art. 3a ustawy  z dnia 17 czerwca 1996 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019r., poz. 1438 ze zm.) niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego.</strong></p></td></tr></tbody></table><table border="1" frame="void" rules="all" 

style="border-color: #000000; border-width: 1px; width: 650px; border-style: solid;"><tbody><tr><td 

colspan="2" style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: 

solid; border-width: 1px;"><strong>G. ADNOTACJE ORGANU</strong></td></tr><tr><td 

style="font-size: 14px; border-color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; 

border-width: 1px; width: 25px;"> </td><td style="font-size: 14px; border-color: #000000; 

background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;"><table border="1" frame="void" 

rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 1px; width: 621px; border-style: 

solid;"><tbody><tr><td colspan="2" style="font-size: 12px; border-color: #000000; background-

color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px;" valign="top">45. Uwagi organu 

<p> </p><p> </p><p> </p><p> </p></td></tr><tr><td colspan="2" style="font-size: 12px; border-

color: #000000; background-color: #dcdcdc; border-style: solid; border-width: 1px; width: 310px;" 

valign="top">46. Data 

<p> </p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p><br/> </p></body></html></xsl:

for-each></xsl:template></xsl:stylesheet> 
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    Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/89/2020   
         Rady Gminy Pionki   

 z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI 

 W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

SEKCJA NUMER 

POLA 

NAZWA POLA (TREŚĆ) TYP POLA UWAGI 

n.d n.d Dzień-Miesiąc-Rok Pole daty  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO 

ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

n.d n.d Pole tekstowe 

nie do edycji 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI 

1. Cel złożenia deklaracji Pole wybierz 

jeden 

Opcje wyboru 1 z 3 

n.d Data zaistnienia zmian Pole daty  

n.d Przyczyny zaistnienia zmian Pole  edycji  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY 

DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Rodzaj podmiotu Pole wybierz 

jeden 

Opcje wyboru 1 z 6 

D1. Osoba fizyczna/ Osoby 

prawne i jednostki organizacyjne 

3. Nazwisko/ Nazwa pełna Pole  edycji  

4. Pierwsze imię/ Nazwa 

skrócona 

Pole  edycji  

5. Drugie imię Pole  edycji  

6. Numer PESEL Pole  edycji  

7. Nr REGON Pole  edycji  

8. NIP Pole  edycji  

9. Nr KRS Pole  edycji  

10. Nr telefonu Pole  edycji  

11. Adres e-mail Pole  edycji  

12. Data urodzenia Pole  edycji  

13. Imię ojca Pole  edycji  

14. Imię matki Pole  edycji  

D2. Dane nieruchomości - na 

której powstają odpady 

15. Miejscowość Pole  edycji  

16. Ulica Pole  edycji  

17. Numer domu Pole  edycji  

18. Numer lokalu Pole  edycji  

19. Numer działki ewidencyjnej Pole  edycji  

20. Kod pocztowy Pole  edycji  

21. Poczta Pole  edycji  

D3. Adres do korespondencji -

jeśli inny niż adres 

nieruchomości 

22. Kraj Pole  edycji  

23. Województwo Pole  edycji  

24. Powiat Pole  edycji  

25. Gmina Pole  edycji  

26. Ulica Pole  edycji  

27. Numer domu Pole  edycji  

28. Numer lokalu Pole  edycji  

29. Miejscowość Pole  edycji  
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30. Kod pocztowy Pole  edycji  

31. Poczta Pole  edycji  

E. DANE DOTYCZĄCE 

PRZEDMIOTU OPŁATY 

32. 33. Oświadczenie Pole wybierz 

jeden 

Opcje wyboru 1 z 2 

34. Stawka opłaty Pole  edycji  

35. Liczba osób Pole  edycji  

36. Miesięczna kwota opłaty Pole  edycji Pole wyliczane 

automatycznie 

37. Opłata kwartalna Pole  edycji Pole wyliczane 

automatycznie 

38. Kwota przysługującego 

zwolnienia 

Pole  edycji  

39. Liczba osób Pole  edycji Pole uzupełniane 

automatycznie 

40. Wysokość miesięcznego 

zwolnienia 

Pole  edycji Pole wyliczane 

automatycznie 

41. Wysokość miesięcznej opłaty 

po odliczeniu częściowego 

zwolnienia 

Pole  edycji Pole wyliczane 

automatycznie 

42. Wysokość opłaty kwartalnej 

po odliczeniu  zwolnienia 

Pole  edycji Pole wyliczane 

automatycznie 

F. PODPIS OSOBY 

PODLEGAJĄCEJ 

OPŁACIE/OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ 

43. Miejscowość Pole  edycji  

data Pole  daty  

44. Czytelny podpis z podaniem 

imienia i nazwiska 

Pole  tekstowe 

nie do edycji 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 45. Uwagi organu Pole  tekstowe  

46. Data Pole  daty  

podpis osoby przyjmującej 

deklarację 

Pole  tekstowe 

nie do edycji 
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