
 
 

UCHWAŁA NR BR.0007.XVII.116.2020 
RADY GMINY JEJKOWICE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz na wniosek Wójta 
Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Gospodarki 

Rada Gminy Jejkowice uchwala: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jejkowice w brzmieniu określonym zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1.  Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej (dalej „e-deklaracja) z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej 
na platformie ePUAP. 

2. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jejkowice, o którym 
mowa w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. E-deklaracje przesyła się do urzędu za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych, 
która jest dostępna w sieci Internet. 

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej określone zostały w § 4. 

§ 4. 1.  Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości wskazuje się format .XML. 

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej określono w załączniku Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Elektroniczny formularz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Jejkowice pod adresem bip.jejkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jejkowice 
www.jejkowice.pl 

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Jejkowice z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. poz. 4210) oraz uchwała 
Nr BR.0007.XVI.101.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Jejkowice z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 3198). 

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

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Wojaczek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BR.0007.XVII.116.2020 

Rady Gminy Jejkowice 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

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

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1. pkt 4 ustawy 
Miejsce składania:  Urząd Gminy Jejkowice, ul. Główna 38A , 44-290 Jejkowice 
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Jejkowice 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
□  pierwsza deklaracja  (data powstania obowiązku) ………………………………….. 
 
□  zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany) ……..…………… 
 
□  korekta deklaracji  (okres, którego dotyczy korekta) ……………………………….. 
 
□  wygaśnięcie obowiązku (data wygaśnięcia obowiązku) ……..………………………    
 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ Osoba fizyczna      □  Osoba prawna      □  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
Imię i nazwisko  (dot. osób fizycznych) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
PESEL (dot. osób fizycznych) 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
 
REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 
 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

Tytuł prawny do nieruchomości: 
□  właściciel,    □ współwłaściciel,     □ użytkownik wieczysty,      □ współużytkownik wieczysty,  □ posiadacz samoistny, 
□ posiadacz zależny  (np. dzierżawca, użytkownik, zarządca)             
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta Nr tel. 

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić tylko w przypadku innego miejsca zamieszkania) 
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Kraj Województwo Powiat 
Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Kraj 
                Polska 

Województwo 
                          śląskie 

Powiat 
             rybnicki 

Gmina 
              Jejkowice 

Miejscowość 
                         Jejkowice 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Nieruchomość  jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
1.□ zamieszkała                        2.□ niezamieszkała,               3. □ w części zamieszkała i w części niezamieszkała 
D.  OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
(Wypełniają właściciele, na których zamieszkują mieszkańcy) 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje ………... 
mieszkańców (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości - faktycznie przebywających) 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …... x ….... = ….....… 
zł. 
(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami) 
(słownie złotych :………………………………………………………………………….....….…...) 
E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, tj. nieruchomość, na której prowadzona jest np. działalność społeczna, publiczna lub gospodarcza). 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady komunalne 
zbierane są w pojemnikach o pojemności: 
1. pojemniki o pojemności     110 l - ....……… szt. 
2. pojemniki o pojemności     120 l - ....……… szt. 
3. pojemniki o pojemności     210 l - ....……… szt. 
4. pojemniki o pojemności     240 l - ....……..  szt. 
5. pojemniki o pojemności   1100 l - .………… szt. 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …… x ………=  ……. 
zł  (iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami) 
(słownie złotych :………………………………………………………………………….....….…...) 
F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W 
CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ 
(Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w dziale D, a w części nieruchomość, o 
której mowa w dziale E) 
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: …....+ ………= ……..  
zł (suma opłat z działów D i E) 
(słownie złotych …………………………........………………………………………………………. ) 
G.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
 
……………………………………………………….                                                           
……………………………………………………                               
   (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis) 
H.  ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 
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1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , 
zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm). 

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

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

4. Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w pkt.2 i 3 albo uzasadnionych wątpliwościach co do 
danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Jejkowice określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Objaśnienia dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Wymieniona w dziale D opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy 
Jejkowice. 

2. Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Jejkowice. 

3. Wymieniona w dziale F opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 
naliczonych wdziale D i dziale E. 

4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady 
Gminy Jejkowice. 

Klauzula informacyjna w celu realizacji zadań publicznych związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jejkowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy 
Jejkowice, ul. Główna 38A, 44–290 Jejkowice reprezentowana przez Wójta. Administrator wyznaczył 
inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: 
iodo@marwikpoland.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych związanych z gospodarką 
odpadami komunalnymi 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji 
rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 

d) odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do 
zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie 
oprogramowania. 
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e) Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska 
stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. 

f)  podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

g) W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

h) przysługuje Pani/Panu prawo  do  wniesienia skargi  do  polskiego  organu  nadzorczego (Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub  organu nadzorczego innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze 
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

i)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań 
ustawowych. 

j)  w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BR.0007.XVII.116.2020 

Rady Gminy Jejkowice 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/ie7jyp818k/deklaracjaodpady/" nazwa="DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" prywatny="false" 
trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" 
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"> 

<xforms> 

<xforms> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/ie7jyp818k/deklaracjaodpady/" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 

<head> 

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

<meta internalData="<FormDef layout=&quot;<p style=&quot;text-align: 
center;&quot;>&amp;nbsp;</p>&#10;<p 
align=&quot;center&quot;><strong>DEKLARACJA</strong></p>&#10;<p 
align=&quot;center&quot;><strong>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</strong></p>&#10;<table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; 
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; 
valign=&quot;top&quot; width=&quot;684&quot;>&#10;<p>Podstawa prawna:&amp;nbsp; Ustawa z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 2010 z p&amp;oacute;źn. zm.).</p>&#10;<p>Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli 
nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1. pkt 4 ustawy</p>&#10;<p>Miejsce składania:&amp;nbsp; Urząd 
Gminy Jejkowice, ul. Gł&amp;oacute;wna 38A , 44-290 Jejkowice</p>&#10;<p>Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: W&amp;oacute;jt Gminy 
Jejkowice</p>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>A. 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<p>Okoliczności powodujące obowiązek 
złożenia deklaracji:</p>&#10;<p>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID0&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;Data<br 
/>&#10;<p><img id=&quot;ID1&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;
nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&a
mp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb
sp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;
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nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&a
mp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb
sp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;
nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&a
mp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb
sp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;
nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&a
mp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb
sp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;
nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>B. DANE 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;684&quot;>&#10;<p>Składający: 
(zaznaczyć właściwe)</p>&#10;<p><img id=&quot;ID2&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>Imię i nazwisko&amp;nbsp; </strong><strong><em>(dot. 
os&amp;oacute;b fizycznych)</em></strong></p>&#10;<p><strong><em><img id=&quot;ID3&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></em></strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; 
valign=&quot;top&quot; width=&quot;684&quot;>&#10;<p>PESEL <em>(dot. os&amp;oacute;b 
fizycznych)</em></p>&#10;<img id=&quot;ID4&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>Pełna nazwa </strong><strong><em>(dot. os&amp;oacute;b 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej)</em></strong></p>&#10;<p><strong><em>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID5&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></em></strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; 
valign=&quot;top&quot; width=&quot;340&quot;>&#10;<p>REGON <em>(nie dotyczy os&amp;oacute;b 
fizycznych)</em></p>&#10;<p><em>&amp;nbsp;<img id=&quot;ID6&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></em></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;4&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;344&quot;>&#10;<p>NIP <em>(nie dotyczy os&amp;oacute;b 
fizycznych)</em></p>&#10;<p><em><img id=&quot;ID7&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></em></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p>Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć 
właściwe)</p>&#10;<p><img id=&quot;ID8&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
valign=&quot;top&quot; width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Kraj</p>&#10;<p><img 
id=&quot;ID9&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Wojew&amp;oacute;dztwo</p>&#10;<p><img id=&quot;ID10&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;3&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;296&quot;>&#10;<p>Powiat</p>&#10;<p><img id=&quot;ID11&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Gmina</p>&#10;<p><img id=&quot;ID12&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
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/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Ulica</p>&#10;<p><img id=&quot;ID13&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;144&quot;>&#10;<p>Nr domu</p>&#10;<p><img id=&quot;ID14&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;152&quot;>&#10;<p>Nr 
lokalu</p>&#10;<p><img id=&quot;ID15&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Miejscowość</p>&#10;<p><img id=&quot;ID16&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Kod pocztowy</p>&#10;<p><img id=&quot;ID17&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;142&quot;>&#10;<p>Poczta</p>&#10;<p><img id=&quot;ID18&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;155&quot;>&#10;<p>Nr tel.</p>&#10;<p><img id=&quot;ID19&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić tylko 
w przypadku innego miejsca zamieszkania)</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
valign=&quot;top&quot; width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Kraj</p>&#10;<p><img 
id=&quot;ID20&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Wojew&amp;oacute;dztwo</p>&#10;<p><img id=&quot;ID21&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;3&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;296&quot;>&#10;<p>Powiat</p>&#10;<p><img id=&quot;ID22&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Gmina</p>&#10;<p><img id=&quot;ID23&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Ulica</p>&#10;<p><img id=&quot;ID24&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;142&quot;>&#10;<p>Nr 
domu</p>&#10;<p><img id=&quot;ID25&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;155&quot;>&#10;<p>Nr 
lokalu</p>&#10;<p><img id=&quot;ID26&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Miejscowość</p>&#10;<p><strong>&amp;nbsp;<img 
id=&quot;ID27&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></strong></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Kod pocztowy</p>&#10;<p><img id=&quot;ID28&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;3&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;296&quot;>&#10;<p>Poczta</p>&#10;<p><img id=&quot;ID29&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KT&amp;Oacute;REJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
valign=&quot;top&quot; 
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width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Kraj</p>&#10;<p>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&
amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp
;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Polska</p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; 
valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Wojew&amp;oacute;dztwo</p>&#10;<p>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&a
mp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb
sp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; śląskie</p>&#10;</td>&#10;<td 
valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;142&quot;>&#10;<p>Powiat</p>&#10;<p>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
rybnicki</p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;155&quot;>&#10;<p>Gmina</p>&#10;<p>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb
sp; Jejkowice</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;198&quot;>&#10;<p>Miejscowość</p>&#10;<p>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp
;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&a
mp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Jejkowice</p>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;</td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;189&quot;>&#10;<p>Ulica</p>&#10;<p><img id=&quot;ID30&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;<td valign=&quot;top&quot; width=&quot;142&quot;>&#10;<p>Nr 
domu</p>&#10;<p><img id=&quot;ID31&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;<td 
colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;155&quot;>&#10;<p>Nr 
lokalu</p>&#10;<p><img id=&quot;ID32&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p>Nieruchomość&amp;nbsp; jest: <em>(zaznaczyć 
właściwe)</em></p>&#10;<p><em><img id=&quot;ID33&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></em></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>D.&amp;nbsp; OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ</strong></p>&#10;<p><em>(Wypełniają właściciele, na 
kt&amp;oacute;rych zamieszkują mieszkańcy)</em></p>&#10;<p><em><img id=&quot;ID34&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></em></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<p>Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje <img id=&quot;ID35&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/>mieszkańc&amp;oacute;w (podać liczbę mieszkańc&amp;oacute;w zamieszkujących na nieruchomości - 
faktycznie przebywających)</p>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<p><strong>Wysokość opłaty 
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi&amp;nbsp;<img id=&quot;ID36&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /> 
x&amp;nbsp;<img id=&quot;ID37&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /> =&amp;nbsp;<img 
id=&quot;ID38&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /> zł.</strong></p>&#10;<p>(iloczyn liczby mieszkańc&amp;oacute;w zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami)</p>&#10;<p>(słownie złotych :<img 
id=&quot;ID39&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; 
alt=&quot;&quot; />)</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; 
valign=&quot;top&quot; width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>E. OŚWIADCZENIE 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ</strong></p>&#10;<p>(Wypełniają 
właściciele nieruchomości, na kt&amp;oacute;rych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, tj. nieruchomość, na kt&amp;oacute;rej prowadzona jest np. działalność społeczna, publiczna 
lub gospodarcza).</p>&#10;<p><img id=&quot;ID40&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
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src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C 
niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności:</p>&#10;<p>1. 
pojemniki o pojemności&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 110 l -<img 
id=&quot;ID41&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /> szt.</p>&#10;<p>2. pojemniki 
o pojemności&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 120 l -<img id=&quot;ID42&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /> 
szt.</p>&#10;<p>3. pojemniki o pojemności&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 210 l -<img 
id=&quot;ID43&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; />szt.</p>&#10;<p>4. pojemniki 
o pojemności&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 240 l - <img id=&quot;ID44&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/>szt.</p>&#10;<p>5. pojemniki o pojemności&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1100 l -<img 
id=&quot;ID45&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; />szt.</p>&#10;<p><strong>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi<sup>&amp;nbsp;</sup><img id=&quot;ID46&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /> x <img id=&quot;ID47&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/>=&amp;nbsp;<img id=&quot;ID48&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /> zł&amp;nbsp; </strong>(iloczyn liczby 
pojemnik&amp;oacute;w oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami)</p>&#10;<p>(słownie złotych 
:<img id=&quot;ID49&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/>)</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p><strong>F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI 
NIEZAMIESZKAŁEJ</strong></p>&#10;<p><em>(Wypełniają właściciele nieruchomości, 
kt&amp;oacute;ra w części stanowi nieruchomość, o kt&amp;oacute;rej mowa w dziale D, a w części 
nieruchomość, o</em></p>&#10;<p><em>kt&amp;oacute;rej mowa w dziale E)<img 
id=&quot;ID50&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; 
alt=&quot;&quot; /></em></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; 
valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<p><strong>Wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: <img id=&quot;ID51&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; />+<img 
id=&quot;ID52&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; 
alt=&quot;&quot; />=&amp;nbsp;<img id=&quot;ID53&quot; class=&quot;editorInput&quot; 
src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; />&amp;nbsp; zł </strong><em>(suma 
opłat z dział&amp;oacute;w D i E)</em></p>&#10;<p>(słownie złotych <img id=&quot;ID54&quot; 
class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/text_area.png&quot; alt=&quot;&quot; 
/>)</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;6&quot; 
valign=&quot;top&quot; width=&quot;684&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
colspan=&quot;6&quot; valign=&quot;top&quot; 
width=&quot;684&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td 
width=&quot;198&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td width=&quot;142&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td 
width=&quot;48&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td width=&quot;142&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td 
width=&quot;3&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;<td 
width=&quot;152&quot;>&amp;nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p><strong>&a
mp;nbsp;</strong></p>&#10;<p><strong>Pouczenie:</strong></p>&#10;<ol>&#10;<li><strong>1.&amp;
nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </strong>W przypadku niewpłacenia 
w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z art. 3a ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 z p&amp;oacute;źn. 
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zm).</li>&#10;<li><strong>2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
</strong>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&amp;oacute;jta Gminy Jejkowice 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpad&amp;oacute;w 
komunalnych.</li>&#10;<li><strong>3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp
;nbsp; </strong>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpad&amp;oacute;w 
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 
W&amp;oacute;jta Gminy Jejkowice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, 
w kt&amp;oacute;rym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w kt&amp;oacute;rym nastąpiła 
zmiana.</li>&#10;<li><strong>4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
</strong>Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w pkt.2 i 3 albo uzasadnionych wątpliwościach co 
do danych zawartych w deklaracji, W&amp;oacute;jt Gminy Jejkowice określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpad&amp;oacute;w komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.</li>&#10;</ol>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<p><strong>Objaśnienia dotyczące sposobu 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:</strong></p>&#10;<ol>&#10;<li>Wymieniona w dziale D opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańc&amp;oacute;w zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy 
Jejkowice.</li>&#10;<li>Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby pojemnik&amp;oacute;w z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej odrębną uchwałą 
Rady Gminy Jejkowice.</li>&#10;<li>Wymieniona w dziale F opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi sumę opłat naliczonych wdziale D i dziale E.</li>&#10;<li>Miesięczne stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy 
Jejkowice.</li>&#10;</ol>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<p><strong>Klauzula informacyjna w celu 
realizacji zadań publicznych związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi</strong></p>&#10;<p>a)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Administratorem Pana/Pani 
danych osobowych jest Gmina Jejkowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Jejkowice, ul. Gł&amp;oacute;wna 
38A, 44&amp;ndash;290 Jejkowice reprezentowana przez W&amp;oacute;jta. Administrator wyznaczył 
inspektora ochrony danych osobowych, z kt&amp;oacute;rym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-
mail : iodo@marwikpoland.pl&amp;nbsp; lub pisemnie na adres 
administratora.</p>&#10;<p>b)&amp;nbsp; Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji 
zadań publicznych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi</p>&#10;<p>c)&amp;nbsp; 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ), art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&amp;oacute;rą stroną jest osoba, kt&amp;oacute;rej 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&amp;oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 
z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze 
zm.).</p>&#10;<p>d)&amp;nbsp; odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy 
Administratora, podmioty, kt&amp;oacute;rym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 
przepis&amp;oacute;w prawa, a także, te kt&amp;oacute;rym dane zostaną powierzone do zrealizowania 
cel&amp;oacute;w przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie 
oprogramowania.</p>&#10;<p>e)&amp;nbsp;&amp;nbsp; Administrator Danych nie ma zamiaru 
przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym 
r&amp;oacute;wnież do takich w stosunku do kt&amp;oacute;rych Komisja Europejska stwierdziła 
odpowiedni stopień ochrony.</p>&#10;<p>f)&amp;nbsp;&amp;nbsp; podane przez Panią/Pana dane 
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji cel&amp;oacute;w, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.</p>&#10;<p>g)&amp;nbsp;&amp;nbsp; W przypadku, gdy przepisy szczeg&amp;oacute;lne 
nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
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sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody), kt&amp;oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.</p>&#10;<p>h)&amp;nbsp; przysługuje Pani/Panu prawo&amp;nbsp; do&amp;nbsp; 
wniesienia skargi&amp;nbsp; do&amp;nbsp; polskiego&amp;nbsp; organu&amp;nbsp; nadzorczego (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub&amp;nbsp; organu nadzorczego innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy 
lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia 
RODO.</p>&#10;<p>i)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań 
ustawowych.</p>&#10;<p>j)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; w trakcie przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania.</p>&quot; markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/ie7jyp818k/deklaracjaodpady/&quot; xsdUrl=&quot;&quot; namespaces=&quot;&quot; 
mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; 
attachmentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;><FormField 
originalId=&quot;ID33&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>zamieszkała</TextLabel><TextLabel>niezamieszkała</TextLabel
><TextLabel>w części zamieszkała i w części 
niezamieszkała</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID34&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID35&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID36&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID37&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID38&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID39&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID40&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
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rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID41&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID42&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID43&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID44&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID45&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID46&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID47&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID48&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID49&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID50&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID51&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox 
size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
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validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID52&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID53&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox>
</properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID54&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID29&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID30&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID31&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID32&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID0&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup 
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>pierwsza 
deklaracja</TextLabel><TextLabel> zmiana danych zawartych w deklaracji 
</TextLabel><TextLabel>korekta deklaracji</TextLabel><TextLabel>wygaśnięcie 
obowiązku</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID1&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID2&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup 
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>Osoba 
fizyczna</TextLabel><TextLabel>Osoba prawna</TextLabel><TextLabel>Jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości 
prawnej</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID3&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot; 
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typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID6&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID7&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID8&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>właściciel</TextLabel><TextLabel>współwłaściciel</TextLabel>
<TextLabel> użytkownik wieczysty</TextLabel><TextLabel>współużytkownik 
wieczysty</TextLabel><TextLabel>posiadacz samoistny</TextLabel><TextLabel>posiadacz zależny  (np. 
dzierżawca, użytkownik, zarządca) </TextLabel><TextLabel>jednostka organizacyjna lub osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID9&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID12&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
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rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID14&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID16&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID17&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID18&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID19&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID21&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID22&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID23&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID24&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
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originalId=&quot;ID25&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID26&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID27&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField 
originalId=&quot;ID28&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><textArea 
rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNamespace 
prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot; 
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/><FormNames
pace prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot; 
schemaLocation=&quot;&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;str&quot; 
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot; 
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;/><FormN
amespace prefix=&quot;ds&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot; 
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-
schema.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;xsi&quot; 
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; 
schemaLocation=&quot;&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;xsd&quot; 
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; 
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;/><FormNamespace 
prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot; 
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/><Form
Namespace prefix=&quot;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot; 
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/><FormNamespa
ce prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot; 
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;/></formNamesp
aces><wyroznik nazwa=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI&quot; rodzaj=&quot;deklaracja&quot; podstawa=&quot;Podstawa 
prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.).&quot; idPodstawy=&quot;Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.).&quot; 
waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli 
nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1. pkt 4 ustawy&#13;&#10;Miejsce składania:  Urząd Gminy 
Jejkowice, ul. Główna 38A , 44-290 Jejkowice&#13;&#10;Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt 
Gminy Jejkowice&#13;&#10;&quot; waznoscOd=&quot;2020-05-01&quot; waznoscDo=&quot;2120-05-
01&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; 
uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;URZĄD GMINY JEJKOWICE&quot; NIP=&quot;&quot; 
KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;UL.   GŁÓWNA&quot; budynek=&quot;38 A&quot; 
lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;JEJKOWICE&quot; 
wojewodztwo=&quot;ŚLĄSKIE&quot; kraj=&quot;rybnicki&quot;/></FormDef>" 
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/ie7jyp818k/deklaracjaodpady/</meta> 

<meta property="adresSkrytki"/> 
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<xf:model> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" relevant="true()"/> 

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

<xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" relevant="true()"/> 

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

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

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

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

<xf:bind id="ID52" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID53" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID54" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" relevant="true()"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/> 
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<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<xf:instance id="main" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID33>1</wnio:ID33> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID35/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID42/> 

<wnio:ID43/> 

<wnio:ID44/> 

<wnio:ID45/> 

<wnio:ID46/> 

<wnio:ID47/> 

<wnio:ID48/> 
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<wnio:ID49/> 

<wnio:ID50/> 

<wnio:ID51/> 

<wnio:ID52/> 

<wnio:ID53/> 

<wnio:ID54/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID0>1</wnio:ID0> 

<wnio:ID1/> 

<wnio:ID2>1</wnio:ID2> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID5/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8>1</wnio:ID8> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID28/> 
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</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_main" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID33>1</wnio:ID33> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID35/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID42/> 

<wnio:ID43/> 

<wnio:ID44/> 

<wnio:ID45/> 

<wnio:ID46/> 

<wnio:ID47/> 

<wnio:ID48/> 

<wnio:ID49/> 

<wnio:ID50/> 

<wnio:ID51/> 

<wnio:ID52/> 

<wnio:ID53/> 

<wnio:ID54/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID31/> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID0>1</wnio:ID0> 

<wnio:ID1/> 

<wnio:ID2>1</wnio:ID2> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID4/> 
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<wnio:ID5/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8>1</wnio:ID8> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID28/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID8" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłaściciel</item> 

<value>2</value> 

</opt> 
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<opt> 

<item>użytkownik wieczysty</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współużytkownik wieczysty</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>posiadacz samoistny</item> 

<value>5</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>posiadacz zależny  (np. dzierżawca, użytkownik, zarządca)</item> 

<value>6</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu</item> 

<value>7</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID8" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>współwłaściciel</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>użytkownik wieczysty</item> 

<value>3</value> 

</opt> 
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<opt> 

<item>współużytkownik wieczysty</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>posiadacz samoistny</item> 

<value>5</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>posiadacz zależny  (np. dzierżawca, użytkownik, zarządca)</item> 

<value>6</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu</item> 

<value>7</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" > 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" > 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID2" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Osoba prawna</item> 
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<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID2" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Osoba prawna</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID33" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>zamieszkała</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>niezamieszkała</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 
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<item>w części zamieszkała i w części niezamieszkała</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID33" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>zamieszkała</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>niezamieszkała</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>w części zamieszkała i w części niezamieszkała</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_dict" > 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_dict" > 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID0" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>pierwsza deklaracja</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>zmiana danych zawartych w deklaracji</item> 
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<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>korekta deklaracji</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>wygaśnięcie obowiązku</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" > 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>pierwsza deklaracja</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>zmiana danych zawartych w deklaracji</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>korekta deklaracji</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>wygaśnięcie obowiązku</item> 

<value>4</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_submit" > 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 
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</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_submit" > 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

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

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33) > 
count(instance('etykiety_ID33')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID33')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID33')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) > 
count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) > 
count(instance('etykiety_ID2')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID2')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID2')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8) > 
count(instance('etykiety_ID8')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID8')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID8')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

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

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

</xf:action> 

</xf:model> 

</head> 

<body> 

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

<p align="center"> 

<strong>DEKLARACJA</strong> 

</p> 

<p align="center"> 

<strong>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</strong> 
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</p> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tbody> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.).</p> 

<p>Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1. 
pkt 4 ustawy</p> 

<p>Miejsce składania: Urząd Gminy Jejkowice, ul. Główna 38A , 44-290 Jejkowice</p> 

<p>Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Jejkowice</p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

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

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> </p> 

<p>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:</p> 

<p> <xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p>Data<br/> 

<p> 

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

<xf:label> 

<span/> 
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</xf:label> 

</xf:input>                                                                                                                                                       
 </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

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

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p>Składający: (zaznaczyć właściwe)</p> 

<p> 

<xf:select1 _bind="ID2" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID2')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

<strong>Imię i nazwisko </strong> <strong> 

<em>(dot. osób fizycznych)</em> 

</strong> 

</p> 

<p> 

<strong> 

<em> 
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<xf:textarea _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</em> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p>PESEL <em>(dot. osób fizycznych)</em> 

</p> 

<xf:textarea _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

<strong>Pełna nazwa</strong> <strong> 

<em>(dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</em> 

</strong> 

</p> 

<p> 

<strong> 

<em> <xf:textarea _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" 
xxforms:cols="10" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</em> 
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</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="2" valign="top" width="340"> 

<p>REGON <em>(nie dotyczy osób fizycznych)</em> 

</p> 

<p> 

<em> <xf:textarea _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" 
xxforms:cols="10" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</em> 

</p> 

</td> 

<td colspan="4" valign="top" width="344"> 

<p>NIP <em>(nie dotyczy osób fizycznych)</em> 

</p> 

<p> 

<em> 

<xf:textarea _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</em> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p>Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć właściwe)</p> 

<p> 

<xf:select1 _bind="ID8" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID8')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

<strong>ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 

<p>Kraj</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Województwo</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 
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</td> 

<td colspan="3" valign="top" width="296"> 

<p>Powiat</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 

<p>Gmina</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Ulica</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="144"> 

<p>Nr domu</p> 

<p> 
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<xf:textarea _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td valign="top" width="152"> 

<p>Nr lokalu</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 

<p>Miejscowość</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Kod pocztowy</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 
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</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td valign="top" width="142"> 

<p>Poczta</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="155"> 

<p>Nr tel.</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

<strong>ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić tylko w przypadku innego miejsca 
zamieszkania)</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 

<p>Kraj</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Województwo</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="3" valign="top" width="296"> 

<p>Powiat</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 

<p>Gmina</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 
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</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Ulica</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td valign="top" width="142"> 

<p>Nr domu</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="155"> 

<p>Nr lokalu</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 
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<p>Miejscowość</p> 

<p> 

<strong> <xf:textarea _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" 
xxforms:cols="10" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</strong> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Kod pocztowy</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="3" valign="top" width="296"> 

<p>Poczta</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

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

</p> 
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</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 

<p>Kraj</p> 

<p>               Polska</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Województwo</p> 

<p>                         śląskie</p> 

</td> 

<td valign="top" width="142"> 

<p>Powiat</p> 

<p>            rybnicki</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="155"> 

<p>Gmina</p> 

<p>             Jejkowice</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td valign="top" width="198"> 

<p>Miejscowość</p> 

<p>                        Jejkowice</p> 

<p> </p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="189"> 

<p>Ulica</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td valign="top" width="142"> 

<p>Nr domu</p> 
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<p> 

<xf:textarea _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

<td colspan="2" valign="top" width="155"> 

<p>Nr lokalu</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p>Nieruchomość jest: <em>(zaznaczyć właściwe)</em> 

</p> 

<p> 

<em> 

<xf:select1 _bind="ID33" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID33')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</em> 

</p> 

</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

<strong>D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ</strong> 

</p> 

<p> 

<em>(Wypełniają właściciele, na których zamieszkują mieszkańcy)</em> 

</p> 

<p> 

<em> 

<xf:textarea _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</em> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> </p> 

<p>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje 
<xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>mieszkańców (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości - faktycznie 
przebywających)</p> 

<p> </p> 

<p> 

<strong>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi <xf:input 
_bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

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

<span/> 

</xf:label> 

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

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> zł.</strong> 

</p> 

<p>(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami)</p> 

<p>(słownie złotych :<xf:textarea _bind="ID39" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" 
xxforms:cols="10" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea>)</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

<strong>E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ</strong> 

</p> 

<p>(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, tj. nieruchomość, na której prowadzona jest np. działalność społeczna, publiczna lub 
gospodarcza).</p> 

<p> 

<xf:textarea _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" xxforms:cols="10" 
xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 
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<p>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady 
komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności:</p> 

<p>1. pojemniki o pojemności    110 l -<xf:input _bind="ID41" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> szt.</p> 

<p>2. pojemniki o pojemności    120 l -<xf:input _bind="ID42" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> szt.</p> 

<p>3. pojemniki o pojemności    210 l -<xf:input _bind="ID43" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>szt.</p> 

<p>4. pojemniki o pojemności    240 l - <xf:input _bind="ID44" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>szt.</p> 

<p>5. pojemniki o pojemności  1100 l -<xf:input _bind="ID45" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>szt.</p> 

<p> 

<strong>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi<sup> </sup> 

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

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> x <xf:input _bind="ID47" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47" 
xxforms:size="10"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

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

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> zł </strong> (iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami)</p> 

<p>(słownie złotych :<xf:textarea _bind="ID49" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49" 
xxforms:cols="10" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea>)</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 

<p> 

<strong>F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W 
CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ</strong> 

</p> 

<p> 

<em>(Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa 
w dziale D, a w części nieruchomość, o</em> 

</p> 

<p> 

<em>której mowa w dziale E)<xf:textarea _bind="ID50" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50" xxforms:cols="10" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</em> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> 
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<p> </p> 

<p> 

<strong>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: <xf:input 
_bind="ID51" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>+<xf:input _bind="ID52" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID52" 
xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>= <xf:input _bind="ID53" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID53" 
xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> zł</strong> <em>(suma opłat z działów D i E)</em> 

</p> 

<p>(słownie złotych <xf:textarea _bind="ID54" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54" 
xxforms:cols="10" xxforms:rows="3"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea>)</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="6" valign="top" width="684"> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="198"> </td> 

<td width="142"> </td> 

<td width="48"> </td> 
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<td width="142"> </td> 

<td width="3"> </td> 

<td width="152"> </td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> 

<strong> </strong> 

</p> 

<p> 

<strong>Pouczenie:</strong> 

</p> 

<ol> 

<li> 

<strong>1.      </strong> W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej 
z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego , zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm).</li> 

<li> 

<strong>2.      </strong> Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jejkowice 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych.</li> 

<li> 

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

<li> 

<strong>4.      </strong> Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w pkt.2 i 3 albo uzasadnionych 
wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Jejkowice określi w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.</li> 

</ol> 

<p> </p> 

<p> 

<strong>Objaśnienia dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:</strong> 

</p> 

<ol> 
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<li>Wymieniona w dziale D opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady 
Gminy Jejkowice.</li> 

<li>Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Jejkowice.</li> 

<li>Wymieniona w dziale F opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 
naliczonych wdziale D i dziale E.</li> 

<li>Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała 
Rady Gminy Jejkowice.</li> 

</ol> 

<p> </p> 

<p> 

<strong>Klauzula informacyjna w celu realizacji zadań publicznych związanych z gospodarką odpadami 
komunalnymi</strong> 

</p> 

<p>a)   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jejkowice, z siedzibą w Urzędzie 
Gminy Jejkowice, ul. Główna 38A, 44–290 Jejkowice reprezentowana przez Wójta. Administrator 
wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-
mail : iodo@marwikpoland.pl lub pisemnie na adres administratora.</p> 

<p>b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi</p> 

<p>c) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ), art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO 
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub 
administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).</p> 

<p>d) odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną 
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi 
w zakresie oprogramowania.</p> 

<p>e)  Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja 
Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.</p> 

<p>f)  podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.</p> 

<p>g)  W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.</p> 

<p>h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze 
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.</p> 
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<p>i)   podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację 
zadań ustawowych.</p> 

<p>j)   w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania.</p> 
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</body> 

</html> 

</xforms> 

</xforms> 

</Formularz>
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