DZIENNIK URZĘDOWY
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UCHWAŁA NR XVI/135/20
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Mszczonowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy
Mszczonów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1, w formie papierowej, właściciel nieruchomości obowiązany jest
złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:
1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów,
2) przesłać na adres: Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów.
§ 3. Deklaracje, o których mowa w §1 właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej:
1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu, zgodnie
z instrukcjami zawartymi na stronie http://bip.mszczonow.pl/ - elektroniczna platforma usług administracji
publicznej;
2) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) w rozmumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
§ 4. 1. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, w formacie XML,
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Deklarację o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 7. Traci moc Uchwała NR XIII/72/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Maz. 8686).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

1) zmiany
2) zmiana

ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309,poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571
tekstu jednolitego ogłoszona w Dz. U. z 2019r. poz. 1579
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/135/20
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 10 stycznia 2020 r.

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

Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą.
Składający:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy) oraz w terminie 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).

A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Burmistrz Mszczonowa
Urząd Miejski w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja obowiązuje od

-

□ nowa deklaracja obowiązuje od …………….

-

dzień-miesiąc-rok

□ korekta deklaracji za okres od

-

-

dzień-miesiąc-rok

do

dzień-miesiąc-rok

-

-

□ wygaszenie obowiązku od …………………

dzień-miesiąc-rok

dzień-miesiąc-rok

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości;
□ Współwłaściciel;
□Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu;

□ Użytkownik wieczysty;
□ Inne podmioty władające nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI C
D.1. Osoba fizyczna/ Osoby prawne i jednostki organizacyjne
*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi
3. Nazwisko/Nazwa pełna*
5. Nr PESEL

4. Pierwsze imię, drugie imię/ Nazwa skrócona*
6. Nr REGON*

9. Nr telefonu

7. NIP*

8. Nr KRS*

10. Adres e-mail

D.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby*

*- dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu
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D.3. Adres do korespondencji (należy wypełnić– jeśli jest inny, niż adres zamieszkania/siedziby z D.2.)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Nr domu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

27. Nr lokalu

E. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
31. Miejscowość

32.Ulica

33. Nr działki (należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)

34. Nr domu

35.Nr lokalu

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIACYCH ODPADY KOMUNALNE
36. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ 2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

37.

zł/osobę

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

38.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 37 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 38)

39.

zł/miesiąc

G1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części F poz. 36 pkt. 1)
Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
40.
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

41.

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 40 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 41)

42.

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty wykazaną w poz. 39
należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 42)

43.

zł/osobę

zł/miesiąc

H. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARCJĘ
44. Data

45. Czytelny podpis lub pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

POUCZENIE
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.
1438 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

I. ADNOTACJE ORGANU
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Objaśnienia:
Część B - należy zaznaczyć
kwadrat „pierwsza deklaracja”- gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy,
kwadrat „nowa deklaracja” - gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych wskazanych w już złożonej deklaracji stanowiących
podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
kwadrat „korekta deklaracji „- w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikającej np. z błędnego ich podania. W
przypadku korekty deklaracji należy podać okres, którego dotyczy zmiana.
kwadrat „wygaszenie obowiązku„ - gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku
zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać części E i F deklaracji
Część C - należy określić podmiot składający deklarację
Deklaracje zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wymienionych powyżej obowiązany do jego wykonania jest podmiot
lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację
lub mogą one w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji.
Część F – podmiot składający deklarację wskazuje czy posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
w pozycji 36 - należy zaznaczyć:
kwadrat 1 – gdy podmiot składający deklarację posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
kwadrat 2 – gdy podmiot składający deklarację nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne, w przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać części G1 deklaracji
Część G – należy obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pozycja 37 – należy wpisać stawkę opłaty określoną w Uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Pozycja 39 - wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn wartości wpisanych w poz. 37 i poz.
38.
Część G1 – wypełniają podmioty, które w części F zaznaczyły kwadrat 1.
Pozycja 40 – należy wpisać kwotę przysługującego zwolnienia określoną w Uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Pozycja 42 - wysokość miesięcznego zwolnienia stanowi iloczyn wartości wpisanych w pozycjach 40 i 41
Pozycja 43 – wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia stanowi różnicę z poz. 39 i 42
Część H - pozycja 45- podpis osoby składającej deklarację. W przypadku, gdy składającym deklarację nie jest osoba fizyczna, podpisy składają
wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Opłatę z poz. 39 bądź 43 należy wpłacać w odstępach kwartalnych na indywidualny nr rachunku bankowego tj. za I kwartał do 15 marca, za
II kwartał do 15 maja, za III kwartał do 15 września oraz za IV kwartał do 15 listopada.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.)- dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego
1, 96-320 Mszczonów, email: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie:
organizacji odbioru odpadów komunalnych, naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawania decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w
którym nastąpiło zakończenie spraw następuje przekazanie do archiwum państwowego (26 lata) na podstawie Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej
i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3.
10. Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak dostawca
oprogramowania QNet, Netproces Sp. z o. o. i podmiotowi odbierającemu odpady komunalne
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/135/20
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 10 stycznia 2020 r.
<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"?><Formularz
adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/h0ty1q0h36/mszczonowdeklaracjaodpady/" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi"
prywatny="false"
trybObslugiZalacznikow="stary"
typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
<xforms>
<xforms>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/h0ty1q0h36/mszczonowdeklaracjaodpady/"
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">
<head>
<link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<meta internalData="<FormDef layout=&quot;<p style=&quot;text-align: center; margin: 0px 0px 10px
0px;&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE<br /> ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na kt&amp;oacute;rych
zamieszkują mieszkańcy</strong> </span></p>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse:
collapse;
background-color:
#c1c1c1;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 20%; border-top: 1px
solid black; border-left: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>Podstawa
prawna:</td>&#10;<td style=&quot;width: 80%; border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black;
padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
(t. j.:
Dz.U.
z 2019 r.
poz. 2010 z p&amp;oacute;źn.
zm.),
zwanej
dalej
ustawą.</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border-left: 1px solid black; padding: 5px; verticalalign: top;&quot;>Składający:</td>&#10;<td style=&quot;border-right: 1px solid black; padding: 5px;
vertical-align: top;&quot;>Właściciel nieruchomości, na kt&amp;oacute;rej zamieszkują mieszkańcy
w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border-left: 1px solid black; padding: 5px;
vertical-align: top;&quot;>Termin składania:</td>&#10;<td style=&quot;border-right: 1px solid black;
padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego
mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy) oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w kt&amp;oacute;rym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(art. 6m
ust. 2 ustawy).</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; bordercollapse:
collapse;
background-color:
#c1c1c1;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; borderbottom: none; padding: 5px;&quot; colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;>
<strong>A.
ORGAN
I MIEJSCE
SKŁADANIA
DEKLARACJI</strong>
</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;width:
5%;
border-left:
1px
solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td
style=&quot;width:
95%;
border-right:
1px
solid
black;&quot;>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
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#c1c1c1;&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>Nazwa i adres siedziby organu,
do
kt&amp;oacute;rego
należy
złożyć
deklarację</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><strong>Burmistrz
Mszczonowa</strong></p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><strong>Urząd
Miejski
w Mszczonowie
Pl.
Piłsudskiego
1,
96-320
Mszczon&amp;oacute;w</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;
</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>B. CEL ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</strong> </span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border-left: 1px solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;&quot;>&#10;<table
style=&quot;width:
100%;
border-collapse:
collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;padding: 5px;&quot; colspan=&quot;2&quot;>1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą
opcję)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;padding:
5px;
width:
50%;&quot;><img
id=&quot;ID0&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></td>&#10;<td
style=&quot;padding:
5px;
width:
50%;&quot;>&#10;<table
id=&quot;ID2&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
style=&quot;width:
100%;&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class=&quot;editorInputCell&quot;>&amp;nbsp;obowiązuje
od
<img
id=&quot;ID3&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table
id=&quot;ID4&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
style=&quot;width:
100%;&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
class=&quot;editorInputCell&quot;>&amp;nbsp;za
okres
od
<img
id=&quot;ID5&quot;
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; /> do
<img
id=&quot;ID6&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</
td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none; padding:
5px;&quot; colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>C. PODMIOT
ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> </span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left: 1px solid black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid
black;&quot;>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;padding: 5px;&quot; colspan=&quot;2&quot;>2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą
opcję)</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;padding: 5px;&quot;><img id=&quot;ID1&quot;
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot;
/></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
border-bottom:
none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><span
style=&quot;font-size:
small;&quot;>
<strong>D.
DANE
IDENTYFIKACYJNE
PODMIOTU
OKREŚLONEGO
W CZĘŚCI
C</strong>
</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-top: none; borderbottom: none; padding: 5px;&quot; colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;>
<strong>D.1.
Osoba
fizyczna/
Osoby
prawne
i jednostki
organizacyjne</strong>
</span>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&am
p;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&am
p;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&am
p;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&am
p;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&am
p;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;
<span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>*- dotyczy podmiot&amp;oacute;w niebędących osobami
fizycznymi</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left:
1px
solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
padding: 5px;&quot; colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>3. Nazwisko/Nazwa
pełna*</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID7&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
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/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>4. Pierwsze imię, drugie imię/ Nazwa
skr&amp;oacute;cona*</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID8&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 25%; border: 1px solid black; padding:
5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>5. Nr PESEL</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID9&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;>6. Nr REGON*</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img id=&quot;ID10&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>7.
NIP*</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID11&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 25%; border: 1px solid black; padding:
5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>8. Nr KRS*</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID12&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none;
padding: 5px;&quot; colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>9. Nr
telefonu</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID13&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>10. Adres e-mail</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID14&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
border-bottom:
none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>D.2. Adres zamieszkania/Adres
siedziby*</strong>
</span>
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;<span style=&quot;font-size: xsmall;&quot;>*dotyczy
podmiot&amp;oacute;w
niebędących
osobami
fizycznymi</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left:
1px
solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>11. Kraj</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID15&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>12.
Wojew&amp;oacute;dztwo</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img id=&quot;ID16&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>13.
Powiat</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID17&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 33%; border: 1px solid black; padding:
5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>14. Gmina</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID18&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
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src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;>15. Ulica</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img id=&quot;ID19&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin: 0px;&quot;>16. Nr domu</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img
id=&quot;ID20&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 17%; border: 1px solid black; padding:
5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>17. Nr lokalu</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID21&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none;
padding:
5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>18.
Miejscowość</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID22&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin: 0px;&quot;>19. Kod pocztowy</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img
id=&quot;ID23&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>20.
Poczta</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID24&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
border-bottom:
none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>D.3. Adres do korespondencji
(należy wypełnić&amp;ndash; jeśli jest inny, niż adres zamieszkania/siedziby z D.2.)</strong>
</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left:
1px
solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>21. Kraj</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID25&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>22.
Wojew&amp;oacute;dztwo</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img id=&quot;ID26&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>23.
Powiat</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID27&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 33%; border: 1px solid black; padding:
5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>24. Gmina</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID28&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;>25. Ulica</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img id=&quot;ID29&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin: 0px;&quot;>26. Nr domu</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img
id=&quot;ID30&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 17%; border: 1px solid black; padding:
5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>27. Nr lokalu</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID31&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none;
padding:
5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>28.
Miejscowość</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID32&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
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src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin: 0px;&quot;>29. Kod pocztowy</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img
id=&quot;ID33&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>30.
Poczta</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID34&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
border-bottom:
none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>E. DANE NIERUCHOMOŚCI
NA
KT&amp;Oacute;REJ
POWSTAJĄ
ODPADY
KOMUNALNE</strong>
</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left:
1px
solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 33%; border: 1px solid
black; padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>31. Miejscowość</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID35&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&quot; colspan=&quot;3&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>32.
Ulica</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID36&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 33%; border: 1px
solid
black;
border-bottom:
none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin: 0px;&quot;>33. Nr działki (należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego
adresu)</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID37&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 17%; border: 1px solid black; border-bottom: none; padding:
5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>34. Nr domu</p>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID38&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td
style=&quot;width: 17%; border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin: 0px;&quot;>35.Nr lokalu</p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><img
id=&quot;ID39&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
border-bottom:
none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><span style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>F. OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU
KOMPOSTOWNIKA
I KOMPOSTOWANIU
BIOODPAD&amp;Oacute;W
STANOWIACYCH ODPADY KOMUNALNE</strong> </span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left: 1px solid black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&#10;<table style=&quot;width:
100%;
border-collapse:
collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; borderbottom: none; padding: 5px;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>36. Oświadczenie (zaznaczyć
właściwą
opcję)</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID40&quot;
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border:
1px
solid
black;
border-bottom:
none;
padding:
5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><span
style=&quot;font-size:
small;&quot;>
<strong>G.
OBLICZENIE
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
</span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left:
1px
solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
padding: 5px; vertical-align: top;&quot;><strong>Stawka opłaty</strong> określona w Uchwale Rady
Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</td>&#10;<td
style=&quot;border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;>37.</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID41&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/>&amp;nbsp;zł/osobę</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>Liczba os&amp;oacute;b zamieszkujących nieruchomość wskazaną
w części E</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align:
top;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>38.</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID42&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none;
padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>Miesięczna kwota opłaty <strong>(kwotę z poz. 37 należy pomnożyć
przez liczbę os&amp;oacute;b wskazaną w poz. 38)</strong></td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid
black; border-bottom: none; padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;>39.</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID43&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/>&amp;nbsp;zł/miesiąc</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10
;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;&quot;
colspan=&quot;2&quot;><strong> <span style=&quot;font-size: small;&quot;>G1. DANE DOTYCZĄCE
CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(należy
wypełnić
w przypadku
zaznaczenia
w części
F
poz. 36 pkt. 1)</span>
</strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;border-left:
1px
solid
black;&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse;
background-color:
white;&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; padding:
5px;
vertical-align:
top;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>40.</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID44&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/>&amp;nbsp;zł/osobę</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>Liczba os&amp;oacute;b zamieszkujących nieruchomość wskazaną
w części E</td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align:
top;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>41.</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID45&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; padding: 5px; verticalalign: top;&quot;>Wysokość miesięcznego zwolnienia <strong>(kwotę z poz. 40 należy pomnożyć przez liczbę
os&amp;oacute;b wskazaną w poz. 41)</strong></td>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; padding:
5px;
vertical-align:
top;&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;>42.</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID46&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/>&amp;nbsp;zł/miesiąc</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black;
border-bottom: none; padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu
częściowego zwolnienia <strong>(miesięczną kwotę opłaty wykazaną w poz. 39 należy pomniejszyć
o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 42)</strong></td>&#10;<td style=&quot;border: 1px
solid black; border-bottom: none; padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin:
0px;&quot;>43.</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID47&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</tabl
e>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-collapse: collapse;&quot; cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid black; borderbottom: none; padding: 5px; background-color: #c1c1c1;&quot; colspan=&quot;2&quot;><span
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style=&quot;font-size: small;&quot;> <strong>H. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ
DEKLARCJĘ</strong> </span></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;width: 30%; border: 1px
solid black; padding: 5px; vertical-align: top;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>44.
Data</p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><img
id=&quot;ID48&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;width: 70%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align:
top;&quot;>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;>45.</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
style=&quot;width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;&quot;
colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;
text-align:
center;&quot;><strong>POUCZENIE</strong></p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><strong>Na
podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 1438 z p&amp;oacute;źn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;border: 1px solid
black; padding: 5px 5px 100px 5px; background-color: #c1c1c1;&quot; colspan=&quot;2&quot;><span
style=&quot;font-size:
small;&quot;>
<strong>I.
ADNOTACJE
ORGANU</strong>
</span></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p style=&quot;margin: 10px 0px 10px
0px;&quot;><strong>Objaśnienia:</strong></p>&#10;<p
style=&quot;margin:
0px;&quot;><span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Część B - należy zaznaczyć</span> <br /> <span style=&quot;fontsize: x-small;&quot;> - Opcję &quot;pierwsza deklaracja&quot; - gdy deklaracja jest składana po raz
pierwszy.</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> - Opcję &quot;nowa deklaracja&quot;
- gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych wskazanych w już złożonej deklaracji
stanowiących podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</span> <br /> <span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;> - Opcję &quot;korekta deklaracji&quot; - w przypadku korekty danych
ujętych w deklaracji już złożonej wynikającej np. z błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji
należy podać okres, kt&amp;oacute;rego dotyczy zmiana.</span> <br /> <span style=&quot;font-size: xsmall;&quot;> - Opcję &quot;wygaszenie obowiązku&quot; - gdy deklaracja składana jest w związku
z zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie należy wypełniać
części E i F deklaracji.</span> <br /> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Część C - należy
określić podmiot składający deklarację</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>
Deklaracje zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, wsp&amp;oacute;łwłaściciele, użytkownicy
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiot&amp;oacute;w spośr&amp;oacute;d
wymienionych powyżej obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. Jeżeli kilka podmiot&amp;oacute;w faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa
deklarację lub mogą one w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia
deklaracji.</span> <br /> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Część F &amp;ndash; podmiot
składający deklarację wskazuje czy posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne w pozycji 36 - należy zaznaczyć:</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> opcję 1 &amp;ndash; gdy podmiot składający deklarację posiada kompostownik i kompostuje w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> - opcję
2 &amp;ndash; gdy podmiot składający deklarację nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim
bioodpad&amp;oacute;w stanowiących odpady komunalne, w przypadku zaznaczenia tej opcji nie należy
wypełniać części G1 deklaracji</span> <br /> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Część G
&amp;ndash; należy obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</span> <br />
<span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Pozycja 37 &amp;ndash; należy wpisać stawkę opłaty określoną
w Uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</span> <br />
<span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Pozycja 39 - wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn wartości wpisanych w poz. 37 i poz. 38.</span> <br /> <br /> <span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Część G1 &amp;ndash; wypełniają podmioty, kt&amp;oacute;re
w części F zaznaczyły opcję 1.</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Pozycja
40 &amp;ndash; należy wpisać kwotę przysługującego zwolnienia określoną w Uchwale Rady Miejskiej
w Mszczonowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</span> <br /> <span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Pozycja 42 - wysokość miesięcznego zwolnienia stanowi iloczyn
wartości wpisanych w pozycjach 40 i 41</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Pozycja
43 &amp;ndash; wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia stanowi
r&amp;oacute;żnicę z poz. 39 i 42</span> <br /> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Część
H - pozycja 45- podpis osoby składającej deklarację. W przypadku, gdy składającym deklarację nie jest osoba
fizyczna, podpisy składają wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.</span> <br /> <span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;> Opłatę z poz. 39 bądź 43 należy wpłacać w odstępach kwartalnych na
indywidualny nr rachunku bankowego tj. za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, za III kwartał do
15 września oraz za IV kwartał do 15 listopada.</span></p>&#10;<p style=&quot;margin: 20px 0px 10px 0px;
text-align: center;&quot;><strong>KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH</strong></p>&#10;<p style=&quot;margin: 0px;&quot;><span style=&quot;font-size: xsmall;&quot;>Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.)- dalej &amp;bdquo;RODO&amp;rdquo; informuję,
że:</span></p>&#10;<ol>&#10;<li style=&quot;text-align: justify; font-size: x-small;&quot;><span
style=&quot;font-size:
x-small;&quot;>Administratorem
Państwa
danych
jest
<strong>Gmina
Mszczon&amp;oacute;w reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa</strong> (adres: Plac Piłsudskiego 1,
96-320 Mszczon&amp;oacute;w, email: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858
28 40).</span></li>&#10;<li
style=&quot;text-align:
justify;
font-size:
x-small;&quot;><span
style=&quot;font-size:
x-small;&quot;>Administrator
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych,
z kt&amp;oacute;rym mogą się państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.</span></li>&#10;<li style=&quot;text-align: justify; font-size: x-small;&quot;><span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań
w zakresie:</span> <br /> <span style=&quot;font-size: x-small;&quot;> organizacji odbioru
odpad&amp;oacute;w komunalnych, naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawania
decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania
egzekucyjnego.</span></li>&#10;<li style=&quot;text-align: justify; font-size: x-small;&quot;><span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia
29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.</span></li>&#10;<li style=&quot;text-align: justify; font-size: x-small;&quot;><span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 pełnych lat
kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w kt&amp;oacute;rym nastąpiło zakończenie
spraw następuje przekazanie do archiwum państwowego (26 lata) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministr&amp;oacute;w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykaz&amp;oacute;w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiw&amp;oacute;w
zakładowych.</span></li>&#10;<li style=&quot;text-align: justify; font-size: x-small;&quot;><span
style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Państwa dane nie będą przetwarzane w spos&amp;oacute;b
zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.</span></li>&#10;<li style=&quot;text-align:
justify; font-size: x-small;&quot;><span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Państwa dane osobowe
nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein
i Islandię).</span></li>&#10;<li
style=&quot;text-align:
justify;
font-size:
xsmall;&quot;><span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>W związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:</span> <br /> <span style=&quot;font-size: xsmall;&quot;> prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&amp;oacute;lnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);</span></li>&#10;<li style=&quot;text-align: justify;
font-size: x-small;&quot;><span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Podanie przez Państwa danych
osobowych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej
i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o kt&amp;oacute;rym mowa w punkcie 3.</span></li>&#10;<li style=&quot;text-align: justify;
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font-size: x-small;&quot;><span style=&quot;font-size: x-small;&quot;>Dane wnioskodawc&amp;oacute;w
zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak dostawca oprogramowania QNet, Netproces Sp. z o. o.
i podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na podstawie um&amp;oacute;w powierzenia przetwarzania
danych osobowych a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepis&amp;oacute;w
prawa.</span></li>&#10;</ol>&#10;<div><img
id=&quot;ID49&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/><img
id=&quot;ID50&quot;
class=&quot;editorInput&quot;
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot;
alt=&quot;&quot;
/></div>&quot;
markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/h0ty1q0h36/mszczonowdeklaracjaodpady/&quot;
xsdUrl=&quot;&quot;
namespaces=&quot;&quot; mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot;
attachmentTypeLarge=&quot;0&quot;
formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;><FormField
originalId=&quot;ID0&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji&quot; typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup
breakElements=&quot;true&quot;
selectOpt=&quot;0&quot;
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>pierwsza
deklaracja
</TextLabel><TextLabel>korekta
deklaracji</TextLabel><TextLabel>nowa
deklaracja
</TextLabel><TextLabel>wygaszenie
obowiązku</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID49&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@format&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;
editBoxInitValue=&quot;text/xml&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/@kodowanie&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;
editBoxInitValue=&quot;XML&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:f_36_oswiadczenie&quot;
typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup
breakElements=&quot;true&quot;
selectOpt=&quot;0&quot;
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne</TextLabel><TextLabel>2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję
w nim
bioodpadów
stanowiących
odpady
komunalne</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID41&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_37_stawka_oplaty&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;string-length(.) = 0 or matches(. , &quot; [0-9]{1,10}[\.,][09]{2}$&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np.
99.99.&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><b
ehaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID42&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_38_liczba_osob&quot;
typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;string-length(.) = 0 or matches(. , &quot; \d{1,3}$&quot;)&quot;
validAlarm=&quot;Pole
musi
zawierać
liczbę
z zakresu
od
0 do
999.&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><beh
aviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID43&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty&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
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size=&quot;10&quot;
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour
calculated=&quot;if(string(number(../wnio:g_38_liczba_osob))
!=
'NaN'
and
string(number(replace(../wnio:g_37_stawka_oplaty,',','.')))
!=
'NaN')
then
&#9;round(number(../wnio:g_38_liczba_osob) * number(replace(../wnio:g_37_stawka_oplaty,',','.')) * 100) div
100 else
''&quot;/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID44&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_40_kwota_zwolnienia&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;string-length(.) = 0 or matches(. , &quot; [0-9]{1,10}[\.,][09]{2}$&quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np.
99.99.&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><b
ehaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID45&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_41_liczba_osob&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 calculated=&quot;if(string(number(../wnio:g_38_liczba_osob)) != 'NaN') then
&#9;number(../wnio:g_38_liczba_osob)
else
''&quot;/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID46&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie&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
calculated=&quot;if(string(number(../wnio:g_38_liczba_osob))
!=
'NaN'
and
string(number(replace(../wnio:g1_40_kwota_zwolnienia,',','.')))
!=
'NaN')
then
&#9;round(number(../wnio:g_38_liczba_osob) * number(replace(../wnio:g1_40_kwota_zwolnienia,',','.')) *
100)
div
100 else
''&quot;/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID47&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_43_miesieczna_kwota_oplaty_z_uwzglednieniem_z
wolnienia&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 calculated=&quot;if(string(number(../wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty)) != 'NaN'
and
string(number(../wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie))
!=
'NaN')
then
&#9;round((number(../wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty)
number(../wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie)) * 100) div 100 else ''&quot;/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID48&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_44_data&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;ID1&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_rodzaj_podmiotu&quot;
typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup
breakElements=&quot;true&quot;
selectOpt=&quot;0&quot;
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>Właściciel
nieruchomości;</TextLabel><TextLabel>Współwłaściciel;</TextLabel><TextLabel>Użytkownik
wieczysty;</TextLabel><TextLabel>Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub
użytkowaniu;</TextLabel><TextLabel>Inne
podmioty
władające
nieruchomością</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID7&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_3_nazwisko_nazwa_pelna&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
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size=&quot;40&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:d1_4_imie_nazwa_skrocona&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;40&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:d1_5_pesel&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;20&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:d1_6_regon&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;20&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:d1_7_nip&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;20&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:d1_8_krs&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;20&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:d1_9_telefon&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;20&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:d1_10_email&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;20&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:d1_10_email&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;30&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:d2_12_wojewodztwo&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;30&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:d2_13_powiat&quot;
typ=&quot;&quot;
label=&quot;&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;30&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:d2_14_gmina&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;30&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:d2_15_ulica&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;30&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:d2_16_nr_domu&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;ID21&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_17_nr_lokalu&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;ID22&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_18_miejscowosc&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;30&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:d2_19_kod_pocztowy&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;ID24&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_20_poczta&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;30&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:d3_21_kraj&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;30&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:d3_22_wojewodztwo&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;30&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;ID27&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_23_powiat&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;30&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:d3_24_gmina&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;30&quot;
validConst=&quot;&quot;
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></p
roperties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID29&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_25_ulica&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;30&quot;
validConst=&quot;&quot;
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:d3_26_nr_domu&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;ID31&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_27_nr_lokalu&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;ID32&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_28_miejscowosc&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;30&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:d3_29_kod_pocztowy&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;ID34&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_30_poczta&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;30&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:e_31_miejscowosc&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;30&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:e_32_ulica&quot;
typ=&quot;&quot;
label=&quot;&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;30&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:e_33_nr_dzialki&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;30&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:e_34_nr_domu&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;ID39&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_35_nr_lokalu&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;ID2&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_data&quot;
typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=1
or
../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=3 or ../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=4&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID3&quot;
id=&quot;wnio:b_data&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;ID4&quot;
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_okres&quot;
typ=&quot;&quot;
label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot;
isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot;
relevantExpr=&quot;../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=2&quot;><properties><section
repeatable=&quot;false&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField
originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:b_data_od&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;ID6&quot;
id=&quot;wnio:b_data_do&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><formNamespaces><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;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;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;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;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-coreschema.xsd&quot;/><FormNamespace
prefix=&quot;oso&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/><FormNamespac
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e
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;xsi&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;/><FormNamespace
prefix=&quot;wyr&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;/></formNamespaces><wyroznik nazwa=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; rodzaj=&quot;deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)&quot;
idPodstawy=&quot;URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a&quot;
waznosc=&quot;&quot;
opis=&quot;Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot;
waznoscOd=&quot;2020-01-02&quot;
waznoscDo=&quot;&quot;
kategoria=&quot;tekst&quot;
rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;Urząd
Miejski
w Mszczonowie&quot;
NIP=&quot;&quot;
KRS=&quot;&quot;
ulica=&quot;Józefa
Piłsudskiego&quot; budynek=&quot;1&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;96-320&quot;
miejscowosc=&quot;Mszczonów&quot;
wojewodztwo=&quot;&quot;
kraj=&quot;Koszalin&quot;/></FormDef>"
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/h0ty1q0h36/mszczonowdeklaracjaodpady/</meta>
<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
<xf:bind
id="ID0"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji"

<xf:bind id="ID49" nodeset="wnio:TrescDokumentu/@format" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID50" nodeset="wnio:TrescDokumentu/@kodowanie" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID40"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_36_oswiadczenie"

<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot; [0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&quot;)" id="ID41"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_37_stawka_oplaty" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot; \d{1,3}$&quot;)"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_38_liczba_osob" relevant="true()"/>

id="ID42"

<xf:bind
calculate="if(string(number(../wnio:g_38_liczba_osob))
!=
'NaN'
and
string(number(replace(../wnio:g_37_stawka_oplaty,',','.')))
!=
'NaN')
then
&#9;round(number(../wnio:g_38_liczba_osob) * number(replace(../wnio:g_37_stawka_oplaty,',','.')) * 100) div
100 else ''" id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty"
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot; [0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&quot;)" id="ID44"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_40_kwota_zwolnienia" relevant="true()"/>
<xf:bind
calculate="if(string(number(../wnio:g_38_liczba_osob))
!=
'NaN')
then
&#9;number(../wnio:g_38_liczba_osob)
else
''"
id="ID45"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_41_liczba_osob" relevant="true()"/>
<xf:bind
calculate="if(string(number(../wnio:g_38_liczba_osob))
!=
'NaN'
and
string(number(replace(../wnio:g1_40_kwota_zwolnienia,',','.')))
!=
'NaN')
then
&#9;round(number(../wnio:g_38_liczba_osob) * number(replace(../wnio:g1_40_kwota_zwolnienia,',','.')) *
100)
div
100 else
''"
id="ID46"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie" relevant="true()"/>
<xf:bind
calculate="if(string(number(../wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty))
!=
'NaN'
and
string(number(../wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie))
!=
'NaN')
then
&#9;round((number(../wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty)
number(../wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie))
*
100)
div
100 else
''"
id="ID47"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_43_miesieczna_kwota_oplaty_z_uwzglednieniem_zw
olnienia" relevant="true()"/>
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relevant="true()"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_rodzaj_podmiotu"

<xf:bind
id="ID7"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_3_nazwisko_nazwa_pelna"

<xf:bind
id="ID8"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_4_imie_nazwa_skrocona"

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_5_pesel" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_6_regon" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_7_nip" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_8_krs" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_9_telefon" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_10_email" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_10_email" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID16"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_12_wojewodztwo"

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_13_powiat" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_14_gmina" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_15_ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_16_nr_domu" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID21"
relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID22"
relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID23"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_17_nr_lokalu"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_18_miejscowosc"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_19_kod_pocztowy"

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_20_poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_21_kraj" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID26"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_22_wojewodztwo"

<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_23_powiat" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_24_gmina" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_25_ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_26_nr_domu" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID31"
relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID32"
relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID33"
relevant="true()"/>

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_27_nr_lokalu"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_28_miejscowosc"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_29_kod_pocztowy"

<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_30_poczta" relevant="true()"/>
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nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_31_miejscowosc"

<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_32_ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_33_nr_dzialki" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_34_nr_domu" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_35_nr_lokalu" relevant="true()"/>
<xf:bind
id="ID2"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_data"
relevant="../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=1
or
../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=3
or
../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=4">
<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:b_data" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind
id="ID4"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_okres"
relevant="../wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji=2">
<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:b_data_od" relevant="true()" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:b_data_do" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji>0</wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji>
<wnio:f_36_oswiadczenie>0</wnio:f_36_oswiadczenie>
<wnio:g_37_stawka_oplaty/>
<wnio:g_38_liczba_osob/>
<wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty/>
<wnio:g1_40_kwota_zwolnienia/>
<wnio:g1_41_liczba_osob/>
<wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie/>
<wnio:g1_43_miesieczna_kwota_oplaty_z_uwzglednieniem_zwolnienia/>
<wnio:h_44_data/>
<wnio:c_2_rodzaj_podmiotu>0</wnio:c_2_rodzaj_podmiotu>
<wnio:d1_3_nazwisko_nazwa_pelna/>
<wnio:d1_4_imie_nazwa_skrocona/>
<wnio:d1_5_pesel/>
<wnio:d1_6_regon/>
<wnio:d1_7_nip/>
<wnio:d1_8_krs/>
<wnio:d1_9_telefon/>
<wnio:d1_10_email/>
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<wnio:d1_10_email/>
<wnio:d2_12_wojewodztwo/>
<wnio:d2_13_powiat/>
<wnio:d2_14_gmina/>
<wnio:d2_15_ulica/>
<wnio:d2_16_nr_domu/>
<wnio:d2_17_nr_lokalu/>
<wnio:d2_18_miejscowosc/>
<wnio:d2_19_kod_pocztowy/>
<wnio:d2_20_poczta/>
<wnio:d3_21_kraj/>
<wnio:d3_22_wojewodztwo/>
<wnio:d3_23_powiat/>
<wnio:d3_24_gmina/>
<wnio:d3_25_ulica/>
<wnio:d3_26_nr_domu/>
<wnio:d3_27_nr_lokalu/>
<wnio:d3_28_miejscowosc/>
<wnio:d3_29_kod_pocztowy/>
<wnio:d3_30_poczta/>
<wnio:e_31_miejscowosc/>
<wnio:e_32_ulica/>
<wnio:e_33_nr_dzialki/>
<wnio:e_34_nr_domu/>
<wnio:e_35_nr_lokalu/>
<wnio:b_sekcja_data>
<wnio:b_data/>
</wnio:b_sekcja_data>
<wnio:b_sekcja_okres>
<wnio:b_data_od/>
<wnio:b_data_do/>
</wnio:b_sekcja_okres>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
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<wnio:Wartosc>
<wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji>0</wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji>
<wnio:f_36_oswiadczenie>0</wnio:f_36_oswiadczenie>
<wnio:g_37_stawka_oplaty/>
<wnio:g_38_liczba_osob/>
<wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty/>
<wnio:g1_40_kwota_zwolnienia/>
<wnio:g1_41_liczba_osob/>
<wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie/>
<wnio:g1_43_miesieczna_kwota_oplaty_z_uwzglednieniem_zwolnienia/>
<wnio:h_44_data/>
<wnio:c_2_rodzaj_podmiotu>0</wnio:c_2_rodzaj_podmiotu>
<wnio:d1_3_nazwisko_nazwa_pelna/>
<wnio:d1_4_imie_nazwa_skrocona/>
<wnio:d1_5_pesel/>
<wnio:d1_6_regon/>
<wnio:d1_7_nip/>
<wnio:d1_8_krs/>
<wnio:d1_9_telefon/>
<wnio:d1_10_email/>
<wnio:d1_10_email/>
<wnio:d2_12_wojewodztwo/>
<wnio:d2_13_powiat/>
<wnio:d2_14_gmina/>
<wnio:d2_15_ulica/>
<wnio:d2_16_nr_domu/>
<wnio:d2_17_nr_lokalu/>
<wnio:d2_18_miejscowosc/>
<wnio:d2_19_kod_pocztowy/>
<wnio:d2_20_poczta/>
<wnio:d3_21_kraj/>
<wnio:d3_22_wojewodztwo/>
<wnio:d3_23_powiat/>
<wnio:d3_24_gmina/>
<wnio:d3_25_ulica/>
<wnio:d3_26_nr_domu/>
<wnio:d3_27_nr_lokalu/>
<wnio:d3_28_miejscowosc/>
<wnio:d3_29_kod_pocztowy/>
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<wnio:d3_30_poczta/>
<wnio:e_31_miejscowosc/>
<wnio:e_32_ulica/>
<wnio:e_33_nr_dzialki/>
<wnio:e_34_nr_domu/>
<wnio:e_35_nr_lokalu/>
<wnio:b_sekcja_data>
<wnio:b_data/>
</wnio:b_sekcja_data>
<wnio:b_sekcja_okres>
<wnio:b_data_od/>
<wnio:b_data_do/>
</wnio:b_sekcja_okres>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID40" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID40" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</item>
<value>1</value>
</opt>
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<opt>
<item>2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem> </elem>
</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="for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID1" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel nieruchomości;</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel;</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty;</item>
<value>3</value>
</opt>

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 27 –

Poz. 392

<opt>
<item>Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu;</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>Inne podmioty władające nieruchomością</item>
<value>5</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID1" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>Właściciel nieruchomości;</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>Współwłaściciel;</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>Użytkownik wieczysty;</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu;</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>Inne podmioty władające nieruchomością</item>
<value>5</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID0" >
<sek>
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<etykiety_ref>
<opt>
<item>pierwsza deklaracja</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>korekta deklaracji</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>nowa deklaracja</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>wygaszenie obowiązku</item>
<value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" >
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>pierwsza deklaracja</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>korekta deklaracji</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>nowa deklaracja</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>wygaszenie obowiązku</item>
<value>4</value>
</opt>
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</etykiety_ref>
</sek>
</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:b_1_cel_zlozenia_deklaracji)
count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate"
origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/>

>

nodeset="etykiety_ref"

</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_36_oswiadczenie)
count(instance('etykiety_ID40')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID40')" ev:event="DOMActivate"
origin="instance('kopia_etykiety_ID40')/etykiety_ref" position="after"/>

>

nodeset="etykiety_ref"

</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_rodzaj_podmiotu) >
count(instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID1')" ev:event="DOMActivate"
origin="instance('kopia_etykiety_ID1')/etykiety_ref" position="after"/>

nodeset="etykiety_ref"

</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_data)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_data) =
0]) > 0)">
<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_data/precedingsibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_data) =
0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_data" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_okres)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_okres) =
0]) > 0)">
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<xf:insert
at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_okres/precedingsibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_okres) =
0][position()=1]"
nodeset="*"
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_okres" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px 0px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE<br/>
KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy</strong>

ODPADAMI

</span>
</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
#c1c1c1;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align:
top;">Podstawa prawna:</td>
<td style="width: 80%; border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align:
top;">Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz.U. z 2019 r.
poz. 2010 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Składający:</td>
<td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Właściciel nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Termin składania:</td>
<td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">14 dni od dnia zamieszkania na
nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy) oraz w terminie 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>
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</tbody>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
#c1c1c1;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>A. ORGAN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 5%; border-left: 1px solid black;"> </td>
<td style="width: 95%; border-right: 1px solid black;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
#c1c1c1;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację</p>
<p style="margin: 0px;">
<strong>Burmistrz Mszczonowa</strong>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<strong>Urząd Miejski w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów</strong>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</span>
</td>
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</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td style="border: 1px solid black;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;">1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą opcję)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; width: 50%;">
<xf:select1
_bind="ID0"
appearance="full"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_1_cel_zlozenia_deklaracji">

class="selectVertical"

<xf:label>
<span style="float: left; clear: both;"/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
<td style="padding: 5px; width: 50%;">
<xf:group _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_data"
100%;"> obowiązuje od <xf:input _bind="ID3" ref="wnio:b_data">

style="width:

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_okres"
100%;"> za okres od <xf:input _bind="ID5" ref="wnio:b_data_od">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> do <xf:input _bind="ID6" ref="wnio:b_data_do">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>

style="width:
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</xf:input>
</xf:group>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td style="border: 1px solid black;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px;">2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą opcję)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px;">
<xf:select1
_bind="ID1"
appearance="full"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_rodzaj_podmiotu">
<xf:label>
<span style="float: left; clear: both;"/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
</tbody>

class="selectVertical"
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</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI C</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-top: none; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>D.1. Osoba fizyczna/ Osoby prawne i jednostki organizacyjne</strong>
</span>
osobami fizycznymi</span>

<span style="font-size: x-small;">*- dotyczy podmiotów niebędących

</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">3. Nazwisko/Nazwa pełna*</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID7"
xxforms:size="40">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_3_nazwisko_nazwa_pelna"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">4. Pierwsze imię, drugie imię/ Nazwa skrócona*</p>
<p style="margin: 0px;">
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ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_4_imie_nazwa_skrocona"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">5. Nr PESEL</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_5_pesel" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">6. Nr REGON*</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_6_regon" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">7. NIP*</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_7_nip" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
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</td>
<td style="width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">8. Nr KRS*</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_8_krs" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">9. Nr telefonu</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_9_telefon" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">10. Adres e-mail</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_10_email" xxforms:size="20">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
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<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>D.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby*</strong>
</span>
niebędących osobami fizycznymi</span>

<span style="font-size: x-small;">*- dotyczy podmiotów

</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">11. Kraj</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d1_10_email" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">12. Województwo</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID16"
xxforms:size="30">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_12_wojewodztwo"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">13. Powiat</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_13_powiat" xxforms:size="30">
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<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">14. Gmina</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_14_gmina" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">15. Ulica</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_15_ulica" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">16. Nr domu</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID20"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_16_nr_domu"

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 39 –

Poz. 392

<td style="width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">17. Nr lokalu</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID21"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_17_nr_lokalu"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">18. Miejscowość</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID22"
xxforms:size="30">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_18_miejscowosc"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">19. Kod pocztowy</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID23"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_19_kod_pocztowy"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">20. Poczta</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d2_20_poczta" xxforms:size="30">
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<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>D.3. Adres do korespondencji (należy wypełnić– jeśli jest inny, niż adres zamieszkania/siedziby
z D.2.)</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">21. Kraj</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_21_kraj" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">22. Województwo</p>
<p style="margin: 0px;">

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

<xf:input
_bind="ID26"
xxforms:size="30">

– 41 –

Poz. 392

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_22_wojewodztwo"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">23. Powiat</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_23_powiat" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">24. Gmina</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_24_gmina" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">25. Ulica</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_25_ulica" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
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</td>
<td style="width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">26. Nr domu</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID30"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_26_nr_domu"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">27. Nr lokalu</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID31"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_27_nr_lokalu"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">28. Miejscowość</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID32"
xxforms:size="30">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_28_miejscowosc"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">29. Kod pocztowy</p>
<p style="margin: 0px;">
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ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_29_kod_pocztowy"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">30. Poczta</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d3_30_poczta" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>E. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">31. Miejscowość</p>
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<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID35"
xxforms:size="30">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_31_miejscowosc"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">32. Ulica</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_32_ulica" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 33%; border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">33. Nr działki (należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID37"
xxforms:size="30">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_33_nr_dzialki"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 17%; border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">34. Nr domu</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID38" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_34_nr_domu" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
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</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 17%; border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">35.Nr lokalu</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID39" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_35_nr_lokalu" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>F.
OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU
KOMPOSTOWNIKA
BIOODPADÓW STANOWIACYCH ODPADY KOMUNALNE</strong>

I KOMPOSTOWANIU

</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<p style="margin: 0px;">36. Oświadczenie (zaznaczyć właściwą opcję)</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:select1
_bind="ID40"
appearance="full"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_36_oswiadczenie">
<xf:label>

class="selectVertical"

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 46 –

Poz. 392

<span style="float: left; clear: both;"/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID40')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<span style="font-size: small;">
<strong>G. OBLICZENIE
KOMUNALNYMI</strong>

WYSOKOŚCI

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<strong>Stawka opłaty</strong> określona w Uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">37.</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID41"
xxforms:size="10">
<xf:label>

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_37_stawka_oplaty"
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<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np. 99.99.</xf:alert>
</xf:input> zł/osobę</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części E</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">38.</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID42"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_38_liczba_osob"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 999.</xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px; vertical-align: top;">Miesięczna kwota
opłaty <strong>(kwotę z poz. 37 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 38)</strong>
</td>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">39.</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID43"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> zł/miesiąc</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_39_miesieczna_kwota_oplaty"
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</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px;">
<strong>
<span style="font-size: small;">G1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części
F poz. 36 pkt. 1)</span>
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-left: 1px solid black;"> </td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color:
white;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Kwota przysługującego zwolnienia
określona w Uchwale Rady w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">40.</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID44"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_40_kwota_zwolnienia"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np. 99.99.</xf:alert>
</xf:input> zł/osobę</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części E</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">41.</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID45"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_41_liczba_osob"
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<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Wysokość miesięcznego zwolnienia
<strong>(kwotę z poz. 40 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 41)</strong>
</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">42.</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID46"
xxforms:size="10">

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_42_miesieczne_zwolnienie"

<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> zł/miesiąc</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px; vertical-align: top;">Wysokość
miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia <strong>(miesięczną kwotę opłaty wykazaną
w poz. 39 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 42)</strong>
</td>
<td style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">43.</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input
_bind="ID47"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g1_43_miesieczna_kwota_oplaty_z_uwzglednieniem_zwolni
enia" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
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</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; border-bottom: none; padding: 5px; background-color:
#c1c1c1;">
<span style="font-size: small;">
<strong>H. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARCJĘ</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">44. Data</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID48" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_44_data">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="width: 70%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px;">45.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">
<p style="margin: 0px; text-align: center;">
<strong>POUCZENIE</strong>
</p>
<p style="margin: 0px;">
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<strong>Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px 5px 100px 5px; background-color: #c1c1c1;">
<span style="font-size: small;">
<strong>I. ADNOTACJE ORGANU</strong>
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin: 10px 0px 10px 0px;">
<strong>Objaśnienia:</strong>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<span style="font-size: x-small;">Część B - należy zaznaczyć</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">- Opcję "pierwsza deklaracja" - gdy deklaracja jest składana po raz
pierwszy.</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">- Opcję "nowa deklaracja" - gdy deklaracja składana jest w związku ze
zmianą danych wskazanych w już złożonej deklaracji stanowiących podstawę ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">- Opcję "korekta deklaracji" - w przypadku korekty danych ujętych
w deklaracji już złożonej wynikającej np. z błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji należy
podać okres, którego dotyczy zmiana.</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">- Opcję "wygaszenie obowiązku" - gdy deklaracja składana jest
w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie należy
wypełniać części E i F deklaracji.</span>
<br/>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Część C - należy określić podmiot składający deklarację</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Deklaracje zobowiązani są składać właściciele nieruchomości,
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród
wymienionych powyżej obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub
mogą one w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia
deklaracji.</span>
<br/>
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<br/> <span style="font-size: x-small;">Część F – podmiot składający deklarację wskazuje czy posiada
kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne w pozycji 36 - należy
zaznaczyć:</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">- opcję 1 – gdy podmiot składający deklarację posiada kompostownik
i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">- opcję 2 – gdy podmiot składający deklarację nie posiada
kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w przypadku
zaznaczenia tej opcji nie należy wypełniać części G1 deklaracji</span>
<br/>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Część G – należy obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Pozycja 37 – należy wpisać stawkę opłaty określoną w Uchwale Rady
Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Pozycja 39 - wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn wartości wpisanych w poz. 37 i poz. 38.</span>
<br/>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Część G1 – wypełniają podmioty, które w części F zaznaczyły opcję
1.</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Pozycja 40 – należy wpisać kwotę przysługującego zwolnienia
określoną w Uchwale Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Pozycja 42 - wysokość miesięcznego zwolnienia stanowi iloczyn
wartości wpisanych w pozycjach 40 i 41</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Pozycja 43 – wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego
zwolnienia stanowi różnicę z poz. 39 i 42</span>
<br/>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Część H - pozycja 45- podpis osoby składającej deklarację.
W przypadku, gdy składającym deklarację nie jest osoba fizyczna, podpisy składają wszystkie osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu.</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">Opłatę z poz. 39 bądź 43 należy wpłacać w odstępach kwartalnych na
indywidualny nr rachunku bankowego tj. za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, za III kwartał do
15 września oraz za IV kwartał do 15 listopada.</span>
</p>
<p style="margin: 20px 0px 10px 0px; text-align: center;">
<strong>KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH</strong>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<span style="font-size: x-small;">Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.)- dalej „RODO” informuję, że:</span>
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</p>
<ol>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Administratorem Państwa danych jest <strong>Gmina Mszczonów
reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa</strong> (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów,
email: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się
państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań
w zakresie:</span>
<br/> <span style="font-size: x-small;">organizacji odbioru odpadów komunalnych, naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania egzekucyjnego.</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia
29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 pełnych lat
kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw
następuje przekazanie do archiwum państwowego (26 lata) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują
Państwu następujące prawa:</span>
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<br/> <span style="font-size: x-small;">prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.</span>
</li>
<li style="text-align: justify; font-size: x-small;">
<span style="font-size: x-small;">Dane wnioskodawców zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym takim
jak dostawca oprogramowania QNet, Netproces Sp. z o. o. i podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.</span>
</li>
</ol>
<div>
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