
 

 

UCHWAŁA NR XXI/146/2019 

RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie 

Gminy Miejsce Piastowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Miejsce Piastowe.  

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się terminy składania deklaracji, o której mowa w § 1: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się miejsce składania deklaracji - Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 

Miejsce Piastowe. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej:  

1) format elektroniczny deklaracji określa się w formacie danych XML; 

2) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały; 

3) deklarację należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Miejsce 

Piastowe, założonej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej; 

4) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

a) kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.), lub 

b) podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 
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§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, 

przypadku osób czasowo przebywających poza gminą: oświadczenie składane przez właściciela nieruchomości, 

ze względu na pobieranie nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania oraz potwierdzającym 

zamieszkiwanie w miejscu nauki lub pobyt za granicą lub inny, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą  komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte 

w deklaracji (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2016 r. poz. 2050). 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Wiesław Habrat 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/146/2019 

Rady Gminy Miejsce Piastowe 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

DEKLARACJAO WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

Podstawa prawna: 

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

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.) 

Zobowiązany do 

złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Miejsce 

Piastowe (deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub inna osoba faktycznie nią 

władająca) 

Miejsce składania 

deklaracji: 
Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 

Organ właściwy do 

przyjęcia 

deklaracji: 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w odpowiednim polu) 

□  pierwsza deklaracja, data zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych (dzień – miesiąc – 

rok)………………………… 

□  korekta deklaracji, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)………………………………………… 

□  zmiana danych, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)…………………………………………… 
 

 

B. PODMIOT SKŁADAJACY DEKLARACJĘ   

 

Forma władania nieruchomością (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 
 

□ właściciel, posiadacz nieruchomości  

□ użytkownik wieczysty 

□  współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości 

□ inny (wpisać  jaki)…………………………… 
 

 

Rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 

□ osoba fizyczna                     □ osoba prawna                   □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej 
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

Imię i Nazwisko*/ Pełna nazwa** 

 

 

PESEL* NIP** 

Nr telefonu kontaktowego 

 

Adres e-mail 

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu 

Numer lokalu 

 

Kod pocztowy Poczta 
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E. ADRES DO KORENPONDENCJI - jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w cz. D. 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 

I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE 
 

(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie bioodpady*, stanowiące odpady 

komunalne: 

□ TAK                              □ NIE 

               
 

* przez bioodpady należy rozumieć: resztki warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew, gałęzie, drzew i 

krzewów. 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł/ osobę 

 

Liczba osób zamieszkujących
*
 nieruchomość wskazaną w części  D             osoba /osób 

 

Miesięczna wysokość opłaty 

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

zł 

 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i 

kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, o którym mowa w 

części F  

(jeżeli zwolnienie nie przysługuje wpisać „zero”) 

 

                                     zł 

 

Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia 

   

                                         zł 

 
*   *miejscem zamieszkania jest nieruchomość, na terenie której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca 

zameldowania 

H. ZAŁĄCZNIKI  (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

Załącznik :……………………………………………………………………………………………… 

 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 

Data wypełnienia deklaracji  

(dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
(Czytelny podpis właściciela lub władającego nieruchomością/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania) 
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J. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 
Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

 

 

Pouczenie: 

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1438 z późn.zm.). 
 

 

Objaśnienia:  

 

1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

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

podmioty władające nieruchomością. 

2. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Miejsce Piastowe o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta 

Gminy Miejsce Piastowe 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.  

4. W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami (np. zmiana nazwiska), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji 

wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć korektę deklaracji. 

5. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 cytowanej ustawy, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania  

w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie 

się do w/w obowiązku selektywnego oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością 

zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej. 

6. Zgodnie z art.6k ust. 4a w/w ustawy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

posiadający przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

jest zwolniony w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość przysługującego 

zwolnienia z w/w tytułu określa uchwała Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie wprowadzenia 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W 

przypadku gdy właściciel nieruchomości mimo złożonego oświadczenia o posiadaniu kompostownika, nie 

posiada kompostownika lub nie kompostuje odpadów, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu 

weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym,  Wójt 

Gminy stwierdzi w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia.  
 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 53



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L Nr 119/1 z późn. zm.),  informuje się, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe z siedzibą  

w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14, 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe: 

bbinkowicz@miejscepiastowe.pl, tel. 134309762, kontakt osobisty w godzinach pracy Urzędu Gminy, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejsce 

Piastowe określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz wynikających  

z odrębnych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) RODO. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z przepisami archiwalnymi tj. rozporządzeniem 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, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego 

terminu przechowywania,  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych upoważnień i nie są ograniczone przez inne 

przepisy prawa. 

7) podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym 

przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania 

będzie konieczność wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 53

mailto:bbinkowicz@miejscepiastowe.pl


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/146/2019 

Rady Gminy Miejsce Piastowe 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
1) 

 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………............... 

zamieszkały/a w…………………………………………………………………………………............. 

jako właściciel nieruchomości położonej w …………………………………………………….............. 

oświadczam, że 

Pan/i/………………………………………………………………………………………….................. 

zameldowany /a/ pod adresem:………………………………………………………………................ 

Przebywa czasowo ………………………………………………………………………….................... 

       (wskazać miejsce pobytu)  

 

w związku z: 

1) pobieraniem nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania; 

2) czasowym pobytem poza granicami kraju 

3) inne (wpisać jakie)……………………………………………………………………….................. 

 

Zostałem poinformowany/a/ o obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu,  

w którym nastąpiła zmiana w ilości osób zamieszkujących nieruchomość, której jestem właścicielem. 

 

 

  
1) oświadczenie składane jest na podstawie art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa. 

 

 

 

 

 

 

 

   ………………………………………                   ...………………………………………  

 (Miejscowość, data )                                 (Podpis  składającego oświadczenie) 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/146/2019 

Rady Gminy Miejsce Piastowe 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
<uchwala xmlns=http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02> 

<akapit nr="1" wyrownanie="wysrodkowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">DEKLARACJAO WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</fragment> 

</akapit> 
<akapit nr="2" wyrownanie="wysrodkowane">WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA 
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM</akapit> 
<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" 
obramowanie="tak">  
<kolumny-podzial>  
<kolumna-szerokosc>98.25</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>40.5</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>45.75</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>92.25</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>46.5</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>45.75</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>36</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>6.75</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>21.75</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>105.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 
<wiersz wysokosc="45.6" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Podstawa 
prawna:</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="9">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2010)</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="9">Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. 
zm.)</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
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<fragment rozmiar-czcionki="9">Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="9">(Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. 
zm.)</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="35.6" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Zobowiązany do 
złożenia deklaracji:</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="9">Deklarację zobowiązany jest złożyć 
właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy 
Miejsce Piastowe (deklarację może złożyć także współwłaściciel, 
użytkownik wieczysty lub inna osoba faktycznie nią 
władająca)</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="34" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Miejsce 
składania deklaracji:</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Urząd Gminy 
Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce 
Piastowe</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="27.95" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Organ właściwy 
do przyjęcia deklaracji:</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Wójt Gminy 
Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce 
Piastowe</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="22.5" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="do-lewej">A. 
<fragment wytluszczenie="tak">OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz>  
<komorka scal-poziomo="10" 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 rozmiar-czcionki="10">Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w 
odpowiednim polu)</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10"> pierwsza deklaracja, data 
zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych (dzień – miesiąc – 
rok)…………………………</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">korekta deklaracji, data 
zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – 
rok)…………………………………………</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">zmiana danych, data zaistnienia 
zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)……………………………………………</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz wysokosc="22.7" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="1">  
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="do-lewej">B. 
<fragment wytluszczenie="tak">PODMIOT SKŁADAJACY DEKLARACJĘ 
</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="88" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" 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 rozmiar-czcionki="10">Forma władania nieruchomością 
(należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu)</fragment> 

</akapit> 
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">właściciel, posiadacz 
nieruchomości </fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">użytkownik wieczysty</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□</fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10"> współwłaściciel, współposiadacz 
nieruchomości</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">inny (wpisać 
jaki)……………………………</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="26.2" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" 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 rozmiar-czcionki="10">Rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć 
stawiając znak „x” w jednym polu)</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
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<fragment rozmiar-czcionki="10">osoba fizyczna </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">osoba prawna </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="14">□ </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="27.45" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="do-lewej">C. 
<fragment wytluszczenie="tak">DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="9">*dotyczy właścicieli nieruchomości 
będących osobami fizycznymi</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="9">**dotyczy właścicieli 
nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="27.15" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Imię i Nazwisko*/ Pełna 
nazwa**</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="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">PESEL*</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">NIP**</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz wysokosc="20.5" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Nr telefonu 
kontaktowego</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<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="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Adres e-mail</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="27.5" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="do-lewej">D. 
<fragment wytluszczenie="tak">ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz>  
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Miejscowość</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Ulica</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="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Nr domu</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz>  
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Numer lokalu</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Kod pocztowy</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="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Poczta</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="21.65" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">E. ADRES DO KORENPONDENCJI - jeżeli 
jest inny niż adres nieruchomości w cz. D.</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz>  
<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="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Kraj</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Województwo</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
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wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Powiat</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz>  
<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="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Gmina</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Ulica</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="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Nr domu</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-
dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Nr lokalu</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz>  
<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="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Miejscowość</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Kod pocztowy</fragment> 

</akapit> 
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</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="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Poczta</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="20.9" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 
KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 
<nl/> 

I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="35" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="3">  
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">(należy zaznaczyć odpowiedni 
kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)</fragment> 

</akapit> 
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Oświadczam, że posiadam 
kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie bioodpady*, 
stanowiące odpady komunalne:</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="22">□</fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10"> TAK </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="22">□</fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10"> NIE</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane"/> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">* </fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="9">przez bioodpady należy rozumieć: 
resztki warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, 
korę drzew, gałęzie, drzew i krzewów.</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="30.4" wysokosc-typ="atLeast">  
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<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="30.15" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="8" 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 rozmiar-czcionki="10">Miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="do-prawej">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">zł/ osobę</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="30.15" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="8" 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 rozmiar-czcionki="10">Liczba osób 
zamieszkujących</fragment> 
<fragment indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="10">*</fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10"> nieruchomość wskazaną w części 
D</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 
<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="do-prawej">  
<fragment rozmiar-czcionki="10"> osoba /osób</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="30.15" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
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wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">Miesięczna wysokość 
opłaty</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">(iloczyn liczby mieszkańców i 
stawki opłaty)</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-prawej" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="do-prawej">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">zł</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="30.15" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="8" 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 rozmiar-czcionki="10">Kwota przysługującego zwolnienia 
z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w 
nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, o którym mowa w 
części F </fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">(jeżeli zwolnienie nie 
przysługuje wpisać „zero”)</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-prawej" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="do-prawej">  
<fragment rozmiar-czcionki="10"> zł</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="30.15" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="8" 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">  
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<fragment rozmiar-czcionki="10">Miesięczna wysokość opłaty po 
uwzględnieniu zwolnienia</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-prawej" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="do-prawej">  
<fragment rozmiar-czcionki="10"> zł</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="14.35" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="9">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="9">* *miejscem zamieszkania jest 
nieruchomość, na terenie której osoba przebywa z zamiarem stałego 
pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="30.25" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="do-lewej">  
<fragment wytluszczenie="tak">H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić 
rodzaj załącznika)</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz>  
<komorka scal-poziomo="10" 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 rozmiar-czcionki="10">Załącznik 
:………………………………………………………………………………………………</fragment> 

</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="34.75" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">I. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA</fragment> 
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</akapit> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz wysokosc="75.45" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="4" 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="10">Data 
wypełnienia deklaracji </fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="10">(dzień - miesiąc - 
rok)</fragment> 

</akapit> 
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit/> 

</komorka> 
<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="10">  
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-
czcionki="10">………………………………………………………………..</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment rozmiar-czcionki="8">(</fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="9">Czytelny podpis właściciela lub 
władającego nieruchomością/ 
<nl/> 

osoby uprawnionej do reprezentowania)</fragment> 
</akapit> 

</komorka> 
</wiersz> 
<wiersz wysokosc="2.9" wysokosc-typ="atLeast">  
<komorka scal-poziomo="10" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="11">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">J. ADNOTACJE URZĘDU</fragment> 

</akapit> 
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit/> 
<akapit/> 
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<akapit/> 
</komorka> 

</wiersz> 
<wiersz>  
<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Data 
</fragment> 
<fragment rozmiar-czcionki="10">(dzień - miesiąc - 
rok)</fragment> 

</akapit> 
<akapit/> 
<akapit/> 

</komorka> 
<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-
czcionki="10">  
<akapit wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Podpis osoby 
przyjmującej formularz</fragment> 

</akapit> 
<akapit/> 
<akapit/> 

</komorka> 
</wiersz> 

</tabela-word> 
<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" 
obramowanie="tak">  
<kolumny-podzial>  
<kolumna-szerokosc>51.75</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>63</kolumna-szerokosc> 
<kolumna-szerokosc>57.75</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 
<wiersz wysokosc="14.5" 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="10">  
<akapit/> 

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

</wiersz> 
</tabela-word> 
<akapit nr="3" wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" kursywa="tak">Pouczenie:</fragment> 

</akapit> 
<akapit nr="4" wyrownanie="wyjustowane">  

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 21 – Poz. 53



<fragment wytluszczenie="tak">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1438 z późn.zm.).</fragment> 

</akapit> 
<akapit nr="5" wyrownanie="wyjustowane">  
<fragment wytluszczenie="tak" kursywa="tak">Objaśnienia: </fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">1.Właściciel nieruchomości – rozumie się 
przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">2.Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta 
Gminy Miejsce Piastowe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">3. 
<fragment>W przypadku </fragment> 
<fragment wytluszczenie="tak">zmiany danych</fragment> 
<fragment> będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć </fragment> 
<fragment wytluszczenie="tak">nową deklarację</fragment> 
<fragment> do Wójta Gminy Miejsce Piastowe 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. </fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">4. 
<fragment>W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana nazwiska), a 
także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji 
wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć </fragment> 
<fragment wytluszczenie="tak">korektę deklaracji.</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">5.Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 cytowanej 
ustawy, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania  
<nl/> 

w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie  
<nl/> 

z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w 
gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego oddawania 
odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec 
właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">6.Zgodnie z art.6k ust. 4a w/w ustawy 
właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, posiadający 
przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne jest zwolniony w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wysokość przysługującego zwolnienia z w/w tytułu określa 
uchwała Rady Gminy Miejsce Piastowe w sprawie wprowadzenia zwolnienia z 
części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. W przypadku gdy właściciel nieruchomości mimo 
złożonego oświadczenia o posiadaniu kompostownika, nie posiada 
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kompostownika lub nie kompostuje odpadów, lub uniemożliwia wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie 
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 
informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym, 
Wójt Gminy stwierdzi w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. 
</akapit> 
<akapit nr="6" wyrownanie="wysrodkowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">KLAUZULA INFORMACYJNA</fragment> 

</akapit> 
<akapit nr="7" wyrownanie="wysrodkowane">  
<fragment wytluszczenie="tak">dotycząca przetwarzania danych osobowych 
</fragment> 

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L Nr 119/1 z 
późn. zm.), informuje się, iż:</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">1)administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Wójt Gminy Miejsce Piastowe z siedzibą  
<nl/> 

w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14,</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">2) 
<fragment>dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy 
Miejsce Piastowe: </fragment> 
<link cel="mailto:bbinkowicz@miejscepiastowe.pl" 
typ="hiperlink">bbinkowicz@miejscepiastowe.pl</link> 
<fragment>, tel. 134309762, kontakt osobisty w godzinach pracy Urzędu 
Gminy,</fragment> 

</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejsce Piastowe 
określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz 
wynikających  
<nl/> 

z odrębnych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) RODO.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa,</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">5)Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  
<nl/> 

z przepisami archiwalnymi tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r.  
<nl/> 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu 
przechowywania, </akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia 
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przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych upoważnień i 
nie są ograniczone przez inne przepisy prawa.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">7)podanie przez Panią/ Pana danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa. 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania 
będzie konieczność wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 
RODO.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">9)Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.</akapit> 
<akapit wyrownanie="wyjustowane">10)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.</akapit> 

</zalacznik> 
<zalacznik nr="2" naglowek="nie" nazwa="AttachmentData2.dat" rozmiar-
papieru="A4">  
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