
UCHWAŁA NR XVII/121/20
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 8 stycznia 2020 r.

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

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6n w zw. z art.6m ust.1a i 1b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy 
Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Somianka, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały należy złożyć do Wójta Gminy Somianka:

1) pisemnie w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka,

2) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres Urzędu Gminy Somianka, 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka,

3) w formie elektronicznej, warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej określa § 3.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadamikomunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację składa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji ePUAP.

2) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3) układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2019r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie 
z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późń.zm.).

§ 4. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. Traci moc Uchwała NR XXIII/144/16 Rady Gminy Somianka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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DO-1  
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4 

 

      

 Podstawa prawna:     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                    ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

 Składający:     Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy 

o utrzymaniu 

      czystości i porządku w gminach.  

Termin składania:  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty.  

 Miejsce składania:    Urząd Gminy Somianka.  
 

2. Dzień – Miesiąc – Rok 
______-______-_________ 

1. PESEL/REGON  

           
 

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

Wójt Gminy Somianka 

Somianka-Parcele 16b 

07-203 Somianka 
B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy  

4. Cel złożenia deklaracji (zaznacz właściwi kwadrat)  
                         

               złożenie deklaracji                                             korekta deklaracji (data zaistnienia zmian  ______-______-_______)   

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI    

 
5. Rodzaj podmiotu (zaznacz właściwy kwadrat)  

              Właściciel nieruchomości                                        Współwłaściciel                                               Najemca, dzierżawca  

              Użytkownik wieczysty                                             Zarządca nieruchomości wspólnej                   Inny  

   

   

D.  DANE IDENTYFIKACYJNE  

D.1. Osoba fizyczna 

 6. Nazwisko  

 

7. Pierwsze imię, drugie imię   

 

8. Nr telefonu   

 

9. Adres e-mail  

 

D.2. Pozostałe podmioty (Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

10. Nazwisko (-a) i Imię wspólników / Nazwa pełna  11. Nr KRS/NIP 

12. Nr telefonu 

13. Adres e-mail 

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

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/121/20 

Rady Gminy Somianka 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 
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 14. Osoby upoważnione do reprezentowania:2 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4   

 15. Ulica  

 

16. Nr domu 

sdasdasd  

 

17. Nr lokalu   

18. Kod pocztowy  19. Poczta  20. Miejscowość   

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.  

 
21. Kraj  22. Województwo 

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 

24. Gmina 25. Ulica 

30. Poczta 

26. Nr domu 27. Nr lokalu  

23. Powiat 

 

F.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI    

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

 

 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Somianka w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

32.  

 

     

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 33. 

Miesięczna kwota opłaty   (kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez liczbę wskazaną              

w poz. 33) 

34.  

zł/miesiąc 

Opłata za 3 miesiące wnoszona kwartalnie   (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez 3 ) 5  35.  

zł / kwartał  

 

__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________  podstawa   umocowania ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________  podstawa   umocowania ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________  podstawa   umocowania ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________  podstawa   umocowania ______________________________________ 

Sposób reprezentacji:3  

_________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________ 
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E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

 
31. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      1. Nie posiadam kompostownika i  nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

      2. Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
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Objaśnienia: 

1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.  

2. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 

umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.             

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą 

deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł).  

3. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.  

4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.  

5. Opłatę z poz. 35 bądź poz. 40 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:  

  

- do 15 lutego danego roku za I kwartał;     - do 15 kwietnia danego roku za II kwartał  

- do 15 lipca danego roku za III kwartał;                   - do 15 października danego roku za IV kwartał;  

  

przelewem lub gotówką na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz. 31 pkt. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazana w poz. 34 

Wysokość zwolnienia wyrażona w  %  określona  w Uchwale Rady Gminy Somianka w 

sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty  

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez poz. 37) 

Wysokość opłaty miesięcznej po odliczeniu częściowego zwolnienia (od kwoty z poz. 36 

należy odjąć kwotę z poz. 38) 

36.  

       zł / miesiąc  

 

zł / 

kwartał  

 

 

 

 

zł 

37.   

  

  % 

 

 

38.  

               

zł / miesiąc  

 

 

 

39.  

  

zł / miesiąc  

 

G. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

 

41. Data 

 

42. Czytelny podpis lub pieczęć (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji) 

H. ADNOTACJE ORGANU 

Opłata za 3 miesiące wnoszona kwartalnie  po odliczeniu częściowego zwolnienia 

(kwotę z poz. 39 należy pomnożyć przez 3)  

 

40.  

  

zł / kwartał 
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Pouczenie:  
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Somianka deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

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

komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklaracje do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się  za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w  terminie określonym w pkt 1 i 2 niniejszego pouczenia albo uzasadnionych 

wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Somianka 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.  

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

Somianka  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

5. Sposób zbierania oraz kompostowania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się na podstawie decyzji podwyższoną miesięczną 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,  w wysokości dwukrotnej  stawki 

określonej  w odrębnej Uchwale Rady Gminy Somianka w sprawie w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. W przypadku  niewpłacenia  w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej 

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z 

póź.zm.)  
7.  Niniejszą deklarację należy złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somianka, pisemnie                      

za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres Urzędu Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somianka 

bądź przesłać z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Somianka reprezentowana przez Wójta Gminy Somianka.  

Dane do korespondencji: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somianka, pod adresem e-mail: 

gmina@somianka.pl, lub tel. 29 7418790. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pisemnie na adres siedziby 

Administratora lub pod adresem e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl  

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów      i udzielonej zgody: 

a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd 

Gminy Somianka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

c) w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

d) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym  w treści zgody, na 

podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność      z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:  

a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych 

osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 3, chyba, że w stosunku do tych 

danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane 

będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

b) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym 

przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. 

Stawki 2). 

7. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma 

charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania   na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie 

danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody. 

8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób 

zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/121/20 

Rady Gminy Somianka 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

DOKUMENT.XML 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/d75l4e6egq/UGSOMIANKADEKLARACJAODPADY2020/" nazwa="DEKLARACJA O 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy" 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/d75l4e6egq/UGSOMIANKADEKLARACJAODPADY2020/" 

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="&lt;FormDef layout=&quot;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; 

width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: #ffffff;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;span 

style=&amp;quot;background-color: #ffffff;&amp;quot;&amp;gt;1. 

PESEL/REGON&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID0&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&

amp;lt;tr style=&amp;quot;background-color: #ffffff;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DO-

1&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI &amp;amp;ndash; nieruchomości, na 

kt&amp;amp;oacute;rych zamieszkują 
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mieszkańcy&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;amp;nbsp

;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;2. Dzień - Miesiąc - 

Rok&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr style=&amp;quot;background-color: 

#ffffff;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID1&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/date_picker.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;Podstawa 

prawna:&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Ustawa z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach&amp;amp;nbsp;( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z 

p&amp;amp;oacute;źn. 

zm.).&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt

;td&amp;gt;Składający:&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Właściciel 

nieruchomości, na kt&amp;amp;oacute;rej zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu&amp;amp;nbsp;czystości i porządku w 

gminach.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;Termin składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;W terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub do 10&amp;amp;nbsp;dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości 

należnej 

opłaty.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp

;lt;td&amp;gt;Miejsce składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Urząd Gminy 

Somianka.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3; width: 

600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;A.&amp;amp;nbsp;&

amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;MIEJSCE SKŁADANIA 

DEKLARACJI&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;

&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;table 

border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;3. Nazwa i adres siedziby organu, do 

kt&amp;amp;oacute;rego należy złożyć 

deklarację:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;t

r&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;W&amp;amp;oacute;jt Gminy 

Somianka&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Somianka-Parcele 

16b&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;07-203 

Somianka&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&

amp;lt;strong&amp;gt;B.&amp;amp;nbsp; OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Ob

owiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k 

ustawy&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&am

p;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;amp;nbsp;4. Cel złożenia deklaracji (zaznacz 

właściwy)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a
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mp;lt;td&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;; width: 

600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID2&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID41&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/date_picker.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&

amp;lt;table style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.&amp;amp;nbsp; DANE 

IDENTYFIKACYJNE&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;tr style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.1. 

Osoba 

fizyczna&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;6. 

Nazwisko&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID5&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;7. Pierwsze 

imię, drugie 

imię&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&a

mp;lt;img id=&amp;quot;ID3&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;8. Nr 

telefonu&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID6&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;9. Adres e-

mail&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID4&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&

amp;lt;table style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.2. 

Pozostałe podmioty&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;(Osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości 

prawnej&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&
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amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;10. Nazwisko (-a) i Imię 

wsp&amp;amp;oacute;lnik&amp;amp;oacute;w / Nazwa 

pełna&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID7&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;11. Nr 

KRS/NIP&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID8&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;12. Nr 

telefonu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID9&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;13. Adres e-

mail&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID10&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;14. Osoby upoważnione do 

reprezentowania:&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&

amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp

;lt;img id=&amp;quot;ID11&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;podstawa&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 

umocowania&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID12&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;podstawa&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 

umocowania&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID13&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;podstawa&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 

umocowania&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID14&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;podstawa&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 

umocowania&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&a
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mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID15&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;Spos&amp;amp;oacute;b 

reprezentacji:&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;g

t;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.3. 

DANE NIERUCHOMOŚCI &amp;amp;ndash; na kt&amp;amp;oacute;rej powstają odpady 

komunalne&amp;amp;nbsp;&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong

&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;15. 

Ulica&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt

;p&amp;gt;16. Nr 

domu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;p&amp;gt;17. Nr lokalu 

&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp

;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID16&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID17&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID18&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;18. Kod 

pocztowy&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;p&amp;gt;19. 

Poczta&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;

lt;p&amp;gt;20. Miejscowość 

&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp

;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID19&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID20&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID21&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&

amp;lt;table style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 
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style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.4. 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;ndash;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;str

ong&amp;gt;jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z 

D.3.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/

p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;21. 

Kraj&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

p&amp;gt;22. 

Wojew&amp;amp;oacute;dztwo&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;23. 

Powiat&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&am

p;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID22&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID23&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID24&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;24. 

Gmina&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;

lt;p&amp;gt;25. 

Ulica&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt

;p&amp;gt;26. Nr 

domu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;p&amp;gt;27. Nr 

lokalu&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;

lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID25&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID26&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID27&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID28&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;28. 

Miejscowość&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;p&amp;gt;29. Kod 

pocztowy&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&a
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mp;lt;p&amp;gt;30. 

Poczta&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp

;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID29&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID30&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID31&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 

600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: 

#d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong

&amp;gt;E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPAD&amp;amp;Oacute;W STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&a

mp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr style=&amp;quot;background-color: 

#d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;31. 

Oświadczenie&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;(zaznaczyć właściwy 

kwadrat)&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;strong&amp

;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID32&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#

10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&a

mp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;s

trong&amp;gt;F.&amp;amp;nbsp; OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;

lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;

#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Stawka opłaty&amp;lt;/strong&amp;gt; określona w 

Uchwale Rady Somianka w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;

lt;p&amp;gt;32.&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID33&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;br 
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/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł/osobę&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&

amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td&amp;gt;&amp;amp;nbsp;Liczba os&amp;amp;oacute;b zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części 

D.3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;33.&

amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID42&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&

amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;amp;nbsp;Miesięczna kwota 

opłaty&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;strong&amp;gt;(kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez 

liczbę wskazaną w poz. 

33)&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp

;gt;&amp;amp;nbsp;34.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID34&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł/miesiąc&amp;lt;/strong&amp;gt;&a

mp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;amp;nbsp;Opłata za 3 miesiące wnoszona kwartalnie 

&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;(kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez 3) 

&amp;lt;sup&amp;gt;5&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&am

p;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;35.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p

&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID35&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł / 

kwartał&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;

gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 

600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;F1. DANE 

DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz. 31 pkt. 

2&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&

amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&am

p;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 

300px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wskazana w poz. 

34&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p

&amp;gt;&amp;amp;nbsp;36.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID36&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł / 

miesiąc&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&am

p;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 

300px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Wysokość zwolnienia wyrażona w 

&amp;amp;nbsp;% &amp;amp;nbsp;określona&amp;amp;nbsp; w Uchwale Rady Gminy Somianka w 

sprawie wyboru&amp;amp;nbsp; metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

Id: 94231A76-8928-45E8-BB94-FCDCF8008985. Podpisany Strona 8



ustalenia stawki tej 

opłaty&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;

lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;37.&amp;lt;img id=&amp;quot;ID37&amp;quot; 

class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;%&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 

300px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Wysokość miesięcznego zwolnienia 

&amp;lt;strong&amp;gt;(kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez poz. 

37)&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;38.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&

amp;lt;img id=&amp;quot;ID38&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł / 

miesiąc&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&am

p;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 

300px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Wysokość opłaty miesięcznej po odliczeniu 

częściowego zwolnienia &amp;lt;strong&amp;gt;(od kwoty z poz. 36 należy odjąć kwotę z poz. 

38)&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;39.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&

amp;lt;img id=&amp;quot;ID39&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł / 

miesiąc&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&am

p;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 

300px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Opłata za 3 miesiące wnoszona 

kwartalnie&amp;amp;nbsp; po odliczeniu częściowego 

zwolnienia&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;(kwotę z poz. 39 należy pomnożyć przez 

3)&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp

;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;40.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&a

mp;lt;img id=&amp;quot;ID40&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł / 

kwartał&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;

gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 

600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: #d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;G. DATA I 

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ 

DEKLARACJĘ&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&

amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;41. 

Data&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;42. Czytelny podpis lub pieczęć (podpisy os&amp;amp;oacute;b 

uprawnionych do 

reprezentacji)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp
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;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt

;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 

600px;&amp;quot; 

border=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr 

style=&amp;quot;background-color: 

#d3d3d3;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong

&amp;gt;H. ADNOTACJE 

ORGANU&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;g

t;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&a

mp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration: 

underline;&amp;quot;&amp;gt;Objaśnienia:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;ol&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;W zabudowie wielorodzinnej deklarację 

składa zarządca lub inny podmiot władający 

nieruchomością.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;Należy wpisać imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. 

pełnomocnictwo, umowa sp&amp;amp;oacute;łki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument 

potwierdzający pełnomocnictwo.&amp;lt;br /&amp;gt;W przypadku pełnomocnictwa 

og&amp;amp;oacute;lnego lub szczeg&amp;amp;oacute;lnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą 

skarbową (17,00 zł).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;Należy wpisać czy pełnomocnicy 

mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo 

łączne.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną 

deklarację.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;Opłatę z poz. 35 bądź poz. 40 należy wpłacać w 

odstępach 

kwartalnych:&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/ol&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;ul&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;li&amp;gt;do 15 lutego danego roku za I 

kwartał;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;do 15 kwietnia danego roku za II 

kwartał&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nb

sp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&am

p;lt;li&amp;gt;do 15 lipca danego roku za III kwartał;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;do 15 

października danego roku za IV 

kwartał;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/ul&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;przelewem lub 

got&amp;amp;oacute;wką na wskazany indywidualny numer rachunku 

bankowego.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;

#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;

td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;text-

decoration: underline;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;text-

decoration: 

underline;&amp;quot;&amp;gt;Pouczenie:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&

amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr

&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;ol&amp;gt;&amp;#10;&am

p;lt;li&amp;gt;Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&amp;amp;oacute;jta Gminy Somianka 

deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć deklaracje do 10 dnia następującego po miesiącu, w 
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kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się &amp;amp;nbsp;za 

miesiąc, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;W 

przypadku nie złożenia deklaracji w &amp;amp;nbsp;terminie określonym w pkt 1 i 2 niniejszego pouczenia 

albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, W&amp;amp;oacute;jt Gminy 

Somianka określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnym charakterze.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał (zgodnie z Uchwałą Rady 

Gminy Somianka &amp;amp;nbsp;w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;Spos&amp;amp;oacute;b zbierania oraz 

kompostowania odpad&amp;amp;oacute;w będzie podlegał bieżącej kontroli. Jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych w 

spos&amp;amp;oacute;b selektywny, ustala się na podstawie decyzji podwyższoną miesięczną stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,&amp;amp;nbsp; w wysokości 

dwukrotnej&amp;amp;nbsp; stawki określonej &amp;amp;nbsp;w&amp;amp;nbsp;odrębnej Uchwale Rady 

Gminy Somianka w sprawie w sprawie wyboru&amp;amp;nbsp; metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span 

style=&amp;quot;text-decoration: underline;&amp;quot;&amp;gt;W przypadku&amp;amp;nbsp; 

niewpłacenia&amp;amp;nbsp; w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub 

wpłacenia jej w&amp;amp;nbsp;niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17&amp;amp;nbsp;czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z p&amp;amp;oacute;ź.zm.) 

&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;Niniejsz

ą deklarację należy złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somianka, 

pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres Urzędu Gminy Somianka, Somianka-

Parcele 16b, 07-203 Somianka bądź przesłać z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez elektroniczną 

Platformę Usług Administracji Publicznej 

ePUAP.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/ol&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Klauzula Informacyjna o 

Przetwarzaniu Danych 

Osobowych&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Z

godnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony os&amp;amp;oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

(og&amp;amp;oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 

&amp;amp;bdquo;RODO&amp;amp;rdquo;, informuję, 

że:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Gmina Somianka reprezentowana przez W&amp;amp;oacute;jta Gminy Somianka.&amp;lt;br 

/&amp;gt;Dane do korespondencji: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somianka, pod 

adresem e-mail: gmina@somianka.pl, lub tel. 29 

7418790.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 

sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod 

adresem e-mail: &amp;lt;a href=&amp;quot;mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl&amp;quot;&amp;gt;iod-

sk@tbdsiedlce.pl&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;3. 
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Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepis&amp;amp;oacute;w prawa, zawartych um&amp;amp;oacute;w i udzielonej 

zgody:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;a) w celu wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Somianka na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO,&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;b) wykonywania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO,&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;c) w celu realizacji um&amp;amp;oacute;w z 

kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;d) w 

pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&amp;amp;oacute;rego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;4. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepis&amp;amp;oacute;w 

prawa.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą 

w czasie określonym przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&amp;amp;oacute;w z dnia 

18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykaz&amp;amp;oacute;w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiw&amp;amp;oacute;w zakładowych.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;6.Zgodnie z 

RODO przysługuje Pani/Panu:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;a) w każdej chwili 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych 

osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 3, chyba, że w 

stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, kt&amp;amp;oacute;re są nadrzędne 

wobec Pani/Pana interes&amp;amp;oacute;w, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;b) prawo 

dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych,&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po 

wycofaniu udzielonej zgody,&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;d) prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych,&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;e) prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego &amp;amp;ndash; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(Warszawa, ul. Stawki 2).&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;7. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy 

przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest 

niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych 

osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator 

danych osobowych nie podejmuje decyzji w spos&amp;amp;oacute;b zautomatyzowany, z uwzględnieniem 

profilowania, w oparciu o dane przekazane do 

przetwarzania.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong

&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&quot; 

markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/d75l4e6egq/UGSOMIANKADEKLARACJAODPADY2020/&quot; xsdUrl=&quot;&quot; 

namespaces=&quot;&quot; mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; 

attachmentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID33&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 
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size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID36&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID37&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID38&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID40&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID39&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID34&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID35&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID42&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
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validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID32&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup 

breakElements=&quot;true&quot; selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;1. Nie posiadam kompostownika i  nie kompostuję w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;2. Posiadam 

kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne&lt;/TextLabel&gt;&lt;/radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormFie

ld&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID22&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; 

validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID23&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID24&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID25&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID26&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID27&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;5&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID28&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;5&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID29&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID30&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID31&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID16&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID17&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID18&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID19&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
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isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID21&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID11&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;60&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID12&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;60&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID13&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;60&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID14&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;60&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID15&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;60&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID7&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;40&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID8&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 
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size=&quot;40&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID9&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;40&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID10&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;40&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID3&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld originalId=&quot;ID5&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld 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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup selectOpt=&quot;0&quot; 

validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;złożenie 

deklaracji&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) 

&lt;/TextLabel&gt;&lt;/radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;F

ormField originalId=&quot;ID41&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; help=&quot;Dotyczy 

korekty&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID6&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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 

size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 
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validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFi

eld 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;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker 

validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID0&quot; 

id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PE

SEL&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;pesel&quot; isHidden=&quot;false&quot; 

isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;11&quot; 

validConst=&quot;&quot; 

validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/

&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;formNa

mespaces&gt;&lt;FormNamespace 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;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;meta&quot; 

URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/&gt;&lt;FormN

amespace prefix=&quot;xsi&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; 

schemaLocation=&quot;&quot;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;xsd&quot; 

URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot; 

schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;/&gt;&lt;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;/&gt;&lt;Form

Namespace 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;/&gt;&lt;FormN

amespace prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot; 

schemaLocation=&quot;&quot;/&gt;&lt;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;/&gt;&l

t;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;/&gt;&lt

;/formNamespaces&gt;&lt;wyroznik nazwa=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy&quot; rodzaj=&quot;deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach&quot; idPodstawy=&quot;Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm.&quot; waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy &quot; 

waznoscOd=&quot;2020-01-27&quot; waznoscDo=&quot;2020-12-31&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; 

rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;URZĄD 

GMINY SOMIANKA&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;&quot; 

budynek=&quot;16B&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot; 

miejscowosc=&quot;SOMIANKA&quot; wojewodztwo=&quot;MAZOWIECKIE&quot; 

kraj=&quot;WYSZKOWSKI&quot;/&gt;&lt;/FormDef&gt;" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-

model-web/wzor_lokalny/d75l4e6egq/UGSOMIANKADEKLARACJAODPADY2020/</meta> 
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<meta property="adresSkrytki"/> 

<xf:model> 

<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID42" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/> 

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

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

<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/> 

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

<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/> 
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<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/> 

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

<xf:bind id="ID41" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="true()" 

type="xs:date"/> 

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()"/> 

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

type="xs:date"/> 

<xf:bind id="ID0" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PE

SEL" relevant="true()"/> 

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

<xf:instance id="main" xmlns=""> 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID35/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID33/> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID31>0</wnio:ID31> 

<wnio:ID21/> 
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<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID28/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID0/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID2>0</wnio:ID2> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID5/> 

<wnio:ID1/> 

</wnio:Wartosc> 
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</wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:DaneDokumentu> 

<meta:Tworcy> 

<meta:Tworca> 

<meta:Podmiot> 

<oso:Osoba> 

<oso:IdOsoby> 

<oso:PESEL/> 

</oso:IdOsoby> 

</oso:Osoba> 

</meta:Podmiot> 

</meta:Tworca> 

</meta:Tworcy> 

</wnio:DaneDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_main" xmlns=""> 

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID32/> 

<wnio:ID35/> 

<wnio:ID36/> 

<wnio:ID37/> 

<wnio:ID39/> 

<wnio:ID38/> 

<wnio:ID33/> 

<wnio:ID34/> 

<wnio:ID41/> 

<wnio:ID31>0</wnio:ID31> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 
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<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID27/> 

<wnio:ID28/> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:ID30/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID18/> 

<wnio:ID19/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:ID13/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID0/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID2>0</wnio:ID2> 

<wnio:ID40/> 

<wnio:ID5/> 

<wnio:ID1/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 
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<wnio:DaneDokumentu> 

<meta:Tworcy> 

<meta:Tworca> 

<meta:Podmiot> 

<oso:Osoba> 

<oso:IdOsoby> 

<oso:PESEL/> 

</oso:IdOsoby> 

</oso:Osoba> 

</meta:Podmiot> 

</meta:Tworca> 

</meta:Tworcy> 

</wnio:DaneDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" xmlns=""> 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" xmlns=""> 

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID2" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>złożenie deklaracji</item> 

<value>1</value> 

</opt> 
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<opt> 

<item>korekta deklaracji (data zaistnienia zmian)</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID2" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>złożenie deklaracji</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>korekta deklaracji (data zaistnienia zmian)</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_dict" xmlns=""> 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_dict" xmlns=""> 

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID32" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 
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<item>1. Nie posiadam kompostownika i  nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>2. Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID32" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>1. Nie posiadam kompostownika i  nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>2. Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="for_submit" xmlns=""> 

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_for_submit" xmlns=""> 
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<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:ID31) &gt; 

count(instance('etykiety_ID32')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID32')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID32')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2) &gt; 

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> 

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

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

</xf:action> 

</xf:model> 

</head> 

<body> 

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

<table border="1" style="background-color: #d3d3d3; border-color: #000000; border-width: 1px; border-

style: solid; width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #ffffff;"> 

<td colspan="2"> 

<p> 

<span style="background-color: #ffffff;">1. PESEL/REGON</span> 

</p> 

<p> 
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<xf:input _bind="ID0" 

ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" 

xxforms:size="11"> 

<xf:label> 

<span>pesel</span> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr style="background-color: #ffffff;"> 

<td colspan="2"> 

<p> 

<strong>DO-1</strong> 

</p> 

<p align="center"> 

<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy <sup>1 </sup> </strong> 

</p> 

<p align="center"> 

<strong>2. Dzień - Miesiąc - Rok</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr style="background-color: #ffffff;"> 

<td colspan="2"> 

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

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td>Podstawa prawna: </td> 

<td>Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010 z późn. zm.).</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Składający: </td> 

<td>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Termin składania:</td> 

<td>W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej 

opłaty.</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Miejsce składania:</td> 

<td>Urząd Gminy Somianka.</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table border="1" style="background-color: #d3d3d3; width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

<p> 

<strong>A.   </strong> 

<strong>MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI </strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 
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<td> 

<table border="0"> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

<span>3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>Wójt Gminy Somianka</p> 

<p>Somianka-Parcele 16b</p> 

<p>07-203 Somianka</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p> 

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

</p> 

<p>Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 4. Cel złożenia deklaracji (zaznacz właściwy)</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> </td> 
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</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table border="1" style="; width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

<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> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:help>Dotyczy korekty</xf:help> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 
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<td colspan="4"> 

<strong>D.  DANE IDENTYFIKACYJNE</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td colspan="4"> 

<p> 

<strong>D.1. Osoba fizyczna</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>6. Nazwisko</p> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<p>7. Pierwsze imię, drugie imię </p> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td>8. Nr telefonu  </td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<p>9. Adres e-mail</p> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td colspan="2"> 

<p> 

<strong>D.2. Pozostałe podmioty </strong>(Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej</p> 

<p> </p> 

Id: 94231A76-8928-45E8-BB94-FCDCF8008985. Podpisany Strona 33



</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>10. Nazwisko (-a) i Imię wspólników / Nazwa pełna</p> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:size="40"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>11. Nr KRS/NIP</p> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:size="40"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>12. Nr telefonu</p> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="40"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>13. Adres e-mail</p> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="40"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

<p>14. Osoby upoważnione do reprezentowania:<sup>2</sup> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="60"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>podstawa   umocowania </td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="60"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>podstawa   umocowania </td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="60"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>podstawa   umocowania </td> 

</tr> 
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<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="60"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>podstawa   umocowania </td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="60"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Sposób reprezentacji:<sup>3</sup>  </td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td colspan="3"> 

<p> 
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<strong>D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne <sup>4</sup> </strong> 

</p> 

<p> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>15. Ulica</p> 

</td> 

<td> 

<p>16. Nr domu</p> 

</td> 

<td> 

<p>17. Nr lokalu  </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 
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</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>18. Kod pocztowy</p> 

</td> 

<td> 

<p>19. Poczta</p> 

</td> 

<td> 

<p>20. Miejscowość  </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="20"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td colspan="3"> 

<p> 

<strong>D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI</strong> – <strong>jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z 

D.3.</strong> 

</p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>21. Kraj</p> 

</td> 

<td> 
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<p>22. Województwo</p> 

</td> 

<td> 

<p>23. Powiat</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table border="0" style="width: 600px;"> 
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<tbody> 

<tr> 

<td> 

<p>24. Gmina</p> 

</td> 

<td> 

<p>25. Ulica</p> 

</td> 

<td> 

<p>26. Nr domu</p> 

</td> 

<td> 

<p>27. Nr lokalu</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="5"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="5"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table border="0" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td> 

<p>28. Miejscowość</p> 

</td> 

<td> 

<p>29. Kod pocztowy</p> 

</td> 

<td> 

<p>30. Poczta</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td> 

<xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td> 

<p> 

Id: 94231A76-8928-45E8-BB94-FCDCF8008985. Podpisany Strona 44



<strong>E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE</strong> 

</p> 

<p> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td> 

<p>31. Oświadczenie <strong>(zaznaczyć właściwy kwadrat)</strong> 

</p> 

<div> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<xf:select1 _bind="ID32" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"> 

<xf:label> 

<span style="float: left; clear: both;"/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID32')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 
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</xf:select1> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</p> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td colspan="2"> 

<p> 

<strong> 

<strong>F.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  </strong> 

</strong> 

</p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p> 

<strong>Stawka opłaty</strong> określona w Uchwale Rady Somianka w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty</p> 

</td> 

<td> 

<p>32. <br/> 

<xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" xxforms:size="10"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

<br/> <strong>zł/osobę</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3</td> 

<td> 

<p> 33.</p> 

<p> 

<xf:input _bind="ID42" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> Miesięczna kwota opłaty   <strong>(kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez liczbę wskazaną w poz. 

33)</strong> 

</td> 

<td> 

<p> 34.  <xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input>  <strong>zł/miesiąc</strong> 

</p> 
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</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> Opłata za 3 miesiące wnoszona kwartalnie   <strong>(kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez 3) 

<sup>5</sup> 

</strong> 

</td> 

<td> 

<p> 35.</p> 

<p> 

<xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> <strong>zł / kwartał</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td colspan="2"> 

<p> 

<strong>F1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz. 31 pkt. 2</strong> 

</p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td style="width: 300px;"> 

<p>Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazana w poz. 34</p> 

</td> 

<td> 

<p> 36.</p> 

<p> 

<xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> <strong>zł / miesiąc </strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="width: 300px;"> 

<p>Wysokość zwolnienia wyrażona w  %  określona  w Uchwale Rady Gminy Somianka w sprawie 

wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty</p> 

</td> 

<td> 

<p> 37.<xf:input _bind="ID37" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> % </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="width: 300px;"> 

<p>Wysokość miesięcznego zwolnienia <strong>(kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez poz. 37)</strong> 
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</p> 

</td> 

<td> 

<p> 38.</p> 

<p> 

<xf:input _bind="ID38" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> <strong>zł / miesiąc </strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="width: 300px;"> 

<p>Wysokość opłaty miesięcznej po odliczeniu częściowego zwolnienia <strong>(od kwoty z poz. 36 należy 

odjąć kwotę z poz. 38)</strong> 

</p> 

</td> 

<td> 

<p> 39.</p> 

<p> 

<xf:input _bind="ID39" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> <strong>zł / miesiąc </strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="width: 300px;"> 
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<p>Opłata za 3 miesiące wnoszona kwartalnie  po odliczeniu częściowego zwolnienia <strong>(kwotę z poz. 

39 należy pomnożyć przez 3)</strong> 

</p> 

</td> 

<td> 

<p> 40.</p> 

<p> 

<xf:input _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> <strong>zł / kwartał</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td colspan="2"> 

<p> 

<strong>G. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ</strong> 

</p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>41. Data</p> 

<p> </p> 
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<p> </p> 

</td> 

<td> 

<p>42. Czytelny podpis lub pieczęć (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)</p> 

<p> </p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> </p> 

<table border="1" style="width: 600px;"> 

<tbody> 

<tr style="background-color: #d3d3d3;"> 

<td> 

<p> 

<strong>H. ADNOTACJE ORGANU</strong> 

</p> 

<p> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p> 

<strong> 

<span style="text-decoration: underline;">Objaśnienia:</span> 

</strong> 

</p> 
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<ol> 

<li>W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający 

nieruchomością.</li> 

<li>Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby 

upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy 

dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.<br/>W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub 

szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale 

lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł).</li> 

<li>Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo 

łączne.</li> 

<li>Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.</li> 

<li>Opłatę z poz. 35 bądź poz. 40 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:</li> 

</ol> 

<ul> 

<li>do 15 lutego danego roku za I kwartał;</li> 

<li>do 15 kwietnia danego roku za II kwartał          </li> 

<li>do 15 lipca danego roku za III kwartał;</li> 

<li>do 15 października danego roku za IV kwartał;</li> 

</ul> 

<p>przelewem lub gotówką na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego.</p> 

<p> </p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p> 

<strong> 

<span style="text-decoration: underline;"> 

<strong> 

<span style="text-decoration: underline;">Pouczenie:</span> 

</strong> 

</span> 

</strong> 

</p> 
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</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<ol> 

<li>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Somianka deklarację w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</li> 

<li>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklaracje do 10 dnia 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się  za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</li> 

<li>W przypadku nie złożenia deklaracji w  terminie określonym w pkt 1 i 2 niniejszego pouczenia albo 

uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Somianka 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> 

<li>Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał (zgodnie z 

Uchwałą Rady Gminy Somianka  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi).</li> 

<li>Sposób zbierania oraz kompostowania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się na 

podstawie decyzji podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości,  w wysokości dwukrotnej  stawki określonej  w odrębnej Uchwale Rady Gminy 

Somianka w sprawie w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.</li> 

<li> 

<strong> 

<span style="text-decoration: underline;">W przypadku  niewpłacenia  w obowiązujących terminach kwoty 

wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z póź.zm.)</span> 

</strong> 

</li> 

<li>Niniejszą deklarację należy złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 

Somianka, pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres Urzędu Gminy Somianka, 

Somianka-Parcele 16b, 07-203 Somianka bądź przesłać z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez 

elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.</li> 

</ol> 

</td> 
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</tr> 

<tr> 

<td> 

<p align="center"> 

<strong>Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych</strong> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td> 

<p>Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

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

ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że:</p> 

<p>1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Somianka reprezentowana przez Wójta 

Gminy Somianka.<br/>Dane do korespondencji: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16b, 07-203 

Somianka, pod adresem e-mail: gmina@somianka.pl, lub tel. 29 7418790.</p> 

<p>2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest 

pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod-

sk@tbdsiedlce.pl">iod-sk@tbdsiedlce.pl</a> </p> 

<p>3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:</p> 

<p>a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem 

zadań przez Urząd Gminy Somianka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,</p> 

<p>b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,</p> 

<p>c) w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,</p> 

<p>d) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w 

treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.</p> 

<p>4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.</p> 

<p>5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych.</p> 

<p>6.Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:</p> 

Id: 94231A76-8928-45E8-BB94-FCDCF8008985. Podpisany Strona 55



<p>a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w 

pkt 3, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń,</p> 

<p>b) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych,</p> 

<p>c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,</p> 

<p>d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,</p> 

<p>e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(Warszawa, ul. Stawki 2).</p>7. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy 

lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem 

możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.<br/> 

<p>8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji 

w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do 

przetwarzania.</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p> 

<strong> 

<br/> 

<br/> 

</strong> 

</p> 

<div style="clear: both;"/> 

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = 

getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i &lt; elements.length; i++) 

 appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {  var len = 

node.childNodes.length;  for(var i = 1; i &lt; len; i++){   var elem = 

node.childNodes[i];   if (elem.hasChildNodes()) {    var child = 

elem.childNodes[0];    if (child.tagName != 'BR')    

 elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);   }  

 else    elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function 

getElementsByClassName(classname, node) {  var a = [];  var re = new RegExp('\\b' + 

classname + '\\b');  var els = node.getElementsByTagName('*');  for(var 

Id: 94231A76-8928-45E8-BB94-FCDCF8008985. Podpisany Strona 56



i=0,j=els.length; i &lt; j; i++)   if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]); 

 return a;}</script> 

</body> 

</html> 

</xforms> 

</xforms> 

</Formularz> 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski 
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów
do wprowadzonych zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) dotyczących:
· ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
· metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy,
- warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały było uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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