
UCHWAŁA NR XV/134/2019
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku publicznego 
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) Rada Gminy 
w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Układ informacji i powiązań między danymi zawartymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w formie danych XML stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

a) w przypadku osób zameldowanych na terenie Gminy Zakrzew, a zamieszkujących poza miejscem zameldowania – 
stosowne oświadczenie w tej sprawie,

b) w przypadku występowania w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika – dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub kopię, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy 
w Zakrzewie, Zakrzew 51 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nową deklarację składa się w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51 w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może złożyć 
w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem  elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 162 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 700 z późn.zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr L/289/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 
28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 
1 lutego 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/134/2019

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dzień-Miesiąc-Rok (data wypełnienia deklaracji)

______ - ______ - ___________

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.),
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 
ustawy) a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 
ustawy)

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
1. Cele złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ złożenie pierwszej deklaracji   (data  ___ - ___ -_____ )
□ nowa deklaracja    (data zaistnienia zmian ___ - ___ -_____ )
□ korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian ___ - ___ -_____ )

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

□ Właściciel nieruchomości            □ Użytkownik wieczysty          □ Inne podmioty władające nieruchomością                             

□ Współwłaściciel          □ Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu   

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZEŚCI C
3. Nazwisko 4. Pierwsze imię 5. Drugie imię

6. Data urodzenia (dzień -miesiąc-rok)

______ - _______ - __________

7. Numer PESEL 8. Imię ojca

9. Imię matki                                        10. Nr. telefonu

D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Miejscowość 15. Ulica 16. Nr domu

17. Nr lokalu 18. Kod pocztowy 19. Poczta

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1. niniejszej 
deklaracji zamieszkuje:

20. (należy podać liczbę mieszkańców)

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – należy wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania 
podany w D.1.
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21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Miejscowość 25. Ulica 26. Nr domu

27. Nr lokalu 28. Kod pocztowy 29. Poczta

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
30. Oświadczenie  (Zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. Posiadam kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ 2. Nie posiadam kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 
oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

31.

zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. poz. 20 32.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz.31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 
w poz. 32)

33.
zł/miesiąc

Opłata kwartalna (kwotę z poz.33 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 34.
zł/kwartał

Opłata roczna (kwotę z poz.34 należy pomnożyć przez 4 kwartały) 35.
zł/rok

F.1. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz. 32 pkt. 1

Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy w Zakrzewie  w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

36.

                                                                  
zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 20 37.

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w poz. 37)

38.
zł/miesiąc

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia  (kwotę z poz. 33 należy 
pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wskazaną w poz. 38)

39.
zł/kwartał

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 39 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 40.
zł/kwartał

Opłata roczna  (Kwotę z poz. 40 należy pomnożyć przez 4 kwartały) 41.
zł/rok

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

42. Imię 43. Nazwisko

44. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 45. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

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

H. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu

Objaśnienia 
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1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do Wójta Gminy Zakrzew w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca.

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

3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się 
w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca 
następnego, po którym nastąpiła zmiana.

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych -p. Bartłomiej Kida adres email:bodo.radom@gmail.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Zakrzew

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana 
danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

· dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania

·w przypadkach przewidzianych prawem -prawo do usunięcia danych

·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

·wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa

·Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

·Dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/134/2019

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML

<do-aktu>Załącznik Nr<nbsp />1<nbsp />do uchwały Nr ....................<nl />Rady Gminy w<nbsp 
/>Zakrzewie<nl />z dnia 30<nbsp />grudnia 2019<nbsp />r.</do-aktu>

<tytul par="1">...<podzial-strony orientacja="pionowa" /></tytul>

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="2">

<kolumny-podzial>

<kolumna-szerokosc>20</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>121.25</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>35.625</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>37.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>146.875</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>22.5</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>188.125</kolumna-szerokosc>

</kolumny-podzial>

<wiersz wysokosc="82.5" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Podstawa prawna:</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Składający:</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Termin składania:</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">

<akapit />
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<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy </fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="9">W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy) a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty </fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="9">w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy)</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="26.85" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">A. MIEJSCE SKŁADANIA 
DEKLARACJI</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="42.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć 
deklarację:</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Wójt Gminy Zakrzew</fragment>

</akapit>
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<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Zakrzew 51</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">26-652 Zakrzew</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="26.85" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="79" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">1. Cele złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">□ złożenie pierwszej deklaracji   (data  ___ - ___ -_____ )</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">□ nowa deklaracja    (data zaistnienia zmian ___ - ___ -_____ )</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">□ korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian ___ - ___ -_____ 
)</fragment>
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</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="27.95" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="11">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="55.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">□ Właściciel nieruchomości            □ Użytkownik wieczysty          □ Inne 
podmioty władające nieruchomością                             </fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">□ Współwłaściciel          □ Jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu   </fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="25.8" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 
OKREŚLONEGO W CZEŚCI C</fragment>

<fragment rozmiar-czcionki="9">

<tab />

</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">3. Nazwisko </fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">4. Pierwsze imię</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">5. Drugie imię</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">
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<fragment rozmiar-czcionki="8">6. Data urodzenia (dzień -miesiąc-rok)</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">______ - _______ - __________</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">7. Numer PESEL</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">8. Imię ojca</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">9. Imię matki                                        </fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">10. Nr. telefonu</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">
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<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której 
powstają odpady komunalne</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">11. Kraj</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">12. Województwo</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">13. Powiat</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">
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<fragment rozmiar-czcionki="8">14. Miejscowość</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">15. Ulica</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">16. Nr domu</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="28.35" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">17. Nr lokalu</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">18. Kod pocztowy</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">19. Poczta</fragment>

</akapit>
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</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="29.3" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części</fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9"> D.1.</fragment>

<fragment rozmiar-czcionki="9"> niniejszej deklaracji zamieszkuje:</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">20. (należy podać liczbę mieszkańców)</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="35.3" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="12">

<akapit odstep-przed="12" wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – należy 
wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania podany w D.1.</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">21. Kraj</fragment>

</akapit>

</komorka>
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<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">22. Województwo</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">23. Powiat</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">24. Miejscowość</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">25. Ulica</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">26. Nr domu</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">
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<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">27. Nr lokalu</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">28. Kod pocztowy</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">29. Poczta</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="12">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 
KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">30. Oświadczenie  (Zaznaczyć właściwy kwadrat)</fragment>

</akapit>
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<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">□ 1. Posiadam kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące 
odpady komunalne</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">□ 2. Nie posiadam kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="26.35" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="48.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

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

<fragment rozmiar-czcionki="8">określona w Uchwale Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty oraz 
zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym </fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">31.</fragment>

</akapit>
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<akapit />

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">

<tab />zł/osobę</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="20.4" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 
poz. 20</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">32.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" />

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Miesięczna kwota opłaty </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(kwotę z poz.31 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną <nl />w poz. 32)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">
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<fragment rozmiar-czcionki="8">33.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">zł/miesiąc</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Opłata kwartalna </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(kwotę z poz.33 należy pomnożyć przez 
3 miesiące)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">34.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">zł/kwartał</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Opłata roczna </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(kwotę z poz.34 należy pomnożyć przez 
4 kwartały)</fragment>

</akapit>
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</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">35.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">zł/rok</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="12">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">F.1. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części 
E poz. 32 pkt. 1</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale rady Gminy 
w Zakrzewie  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">36.</fragment>

</akapit>

<akapit />
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<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">

<tab />                                                                  zł/osobę</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 
20</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">37.</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Wysokość miesięcznego zwolnienia </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w poz. 37)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">38.</fragment>

</akapit>
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<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">zł/miesiąc</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia  
</fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(kwotę z poz. 33 należy pomniejszyć o wysokość 
miesięcznego zwolnienia wskazaną w poz. 38)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">39.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">zł/kwartał</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Opłata kwartalna </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(kwotę z poz. 39 należy pomnożyć przez 
3 miesiące)</fragment>

</akapit>

</komorka>
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<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">40.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">zł/kwartał</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="19.9" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Opłata roczna  </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(Kwotę z poz. 40 należy pomnożyć rzez 
4 kwartały)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">41.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">zł/rok</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="28.8" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="12">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO</fragment>

</akapit>
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</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="29" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">42. Imię</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">43. Nazwisko</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="29.55" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="9" />

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">44. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">45. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>
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<wiersz wysokosc="29.55" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="10">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">POUCZENIE</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="24.7" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">H. ADNOTACJE ORGANU</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="34.7" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-
lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Uwagi organu</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

</wiersz>

</tabela-word>

<akapit nr="1" wyrownanie="do-lewej" par="172">

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak">

<nl />Objaśnienia </fragment>

</akapit>
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<punkt nr="1" par="173">Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Zakrzew w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</punkt>

<punkt nr="2" par="174">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. </punkt>

<punkt nr="3" par="175">W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec 
zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – 
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana</punkt>

<punkt nr="4" par="176">Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub 
zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<akapit nr="2" wyrownanie="wyjustowane" 
par="178" /></punkt>

<podstawa-prawna par="179">Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 <nl />z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:</podstawa-
prawna>

<ustep nr="1" par="180">Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zakrzew, 
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew</ustep>

<ustep nr="2" par="181">

<fragment>W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się <nl />z 
Inspektorem Ochrony Danych -p. Bartłomiej Kida adres email:</fragment>

<fragment podkreslenie="tak">bodo.radom@gmail.com</fragment>

</ustep>

<ustep nr="3" par="182">Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Zakrzew 
</ustep>

<ustep nr="4" par="183">Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych.</ustep>

<ustep nr="5" par="184">Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 
Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora</ustep>

<ustep nr="6" par="185">Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:<akapit nr="3" 
wyrownanie="wyjustowane" par="186">· dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania</akapit><akapit nr="4" wyrownanie="wyjustowane" par="187">·w 
przypadkach przewidzianych prawem -prawo do usunięcia danych </akapit><akapit nr="5" 
wyrownanie="wyjustowane" par="188">·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych.</akapit><akapit nr="6" wyrownanie="wyjustowane" par="189">·wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa</akapit><akapit 
nr="7" wyrownanie="wyjustowane" par="190">·Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych</akapit><akapit nr="8" wyrownanie="wyjustowane" par="191">·Dane osobowe 
nie są przekazywane do Państw Trzecich </akapit></ustep>
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<ustep nr="7" par="192">Podanie danych osobowych jest obligatoryjne z uwagi na obowiązujące przepisy 
prawa.</ustep>
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