UCHWAŁA NR XXXVIII.356.2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 6n ust. 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miejska w Halinowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Halinów, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,
2. format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w ust. 1 oraz układ informacji i powiązań między
danymi w deklaracji w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 można złożyć:
1) w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Halinowie,
2) w formie papierowej za pośrednictwem poczty, przesyłając ją na adres Urzędu Miejskiego w Halinowie,
3) w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl.
§ 3. Deklaracja przesłana w formie, o której mowa w § 2 pkt 3 musi zostać opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670 z późn. zm.).
§ 4. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XIX.198.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.356.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 listopada 2021 r.
Nr deklaracji*
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Podstawa prawna:

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów, przez których rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

Składający:

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
A. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
(zaznaczyć właściwy kwadrat )

□
□

deklaracja (tzw. pierwsza) 1
(na podstawie art. 6m ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach)

data powstania obowiązku opłaty

nowa deklaracja 3,4
(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach)

____-____-________

okres, którego dotyczy korekta

□ korekta deklaracji 5 (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa)

____-____-________- ____-____-________

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu:
(zaznaczyć właściwy kwadrat )

□ właściciel nieruchomości
□ użytkownik wieczysty

□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości

□ najemca, dzierżawca
□ inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1 DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko
PESEL

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

C.2 DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Kraj

Nr lokalu

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
w przypadku gdy jest inny niż podany w części C.2
Miejscowość

Kod pocztowy

*

Wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Halinowie

Ulica

Nr domu

Poczta

Kraj

Nr lokalu

D. DANE NIEZBĘDNE DO USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
D.1 Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji są zbierane
w sposób selektywny.

D.2. Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,7
wyposażonej w przydomowy kompostownik i będę kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

□ tak
□ nie

D.3. Oświadczam , że na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji zamieszkują mieszkańcy
będący członkami rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 6

□ tak
□ nie

D.4. Oświadczam , że na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji zamieszkuje następująca ilość
osób:

D.5 Miesięczne zużycie wody (m3)
na nieruchomości wskazanej w części
C.2 niniejszej deklaracji:

□

zużycie wody w oparciu o wodomierz główny
(średniomiesięczne zużycie wody za okres zimowy
od dnia 1 października do dnia 31 marca) 8

□

zużycie wody według przeciętnej miesięcznej normy zużycia
wody wynoszącej 3 m3/osobę 9
(ilość osób wskazaną w części D.4. należy pomnożyć przez 3m3)

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 Stawka opłaty za 1 m3 wody określona w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości takiej opłaty zgodna z oświadczeniem w części D.1

_______ osób

_________ m3

zł / m3

E.2a Stawka miesięcznego zwolnienia z opłaty dla
właścicieli nieruchomości wyposażonych w kompostownik
zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.2

zł / m3

E.2b Stawka miesięcznego zwolnienia z opłaty dla
właścicieli nieruchomości posiadających Kartę Dużej
Rodziny zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.3

zł / m3

E.3 Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości wyposażonych
w kompostownik zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.2
(stawkę wymienioną w części E.2a należy pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części D.5.)

zł

E.2 Zwolnienia z opłat
określone w uchwale Rady Miejskiej
w Halinowie w sprawie częściowego
zwolnienia z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Halinów

E.4 Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających Kartę
Dużej Rodziny zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.3 (stawkę wymienioną w części E.2b należy
pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części D.5.)
E.5 Miesięczna wysokość opłaty 2, 10
(1) stawkę wymienioną w części E.1 należy pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części D.5,
a następnie odjąć od uzyskanego wyniku sumę kwot miesięcznego zwolnienia z opłat podanego w
części E.3 i E4.
(2) Jeżeli uzyskana po obliczeniu w powyższy sposób kwota przewyższa maksymalną wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty, należy wpisać kwotę po zaokrągleniu* w dół do kwoty* maksymalnej
wysokości opłaty.

Miejscowość, data

zł

zł/miesiąc

Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska

F. DODATKOWE UWAGI / ADNOTACJE URZĘDU

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Objaśnienia
1)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację (tzw. pierwszą) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).

2)

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (art. 6i ust. 1 pkt 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

3)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).

4)

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa powyżej (art. 6m ust.
4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży
nową deklarację zmniejszającą wysokość: zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; lub opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art.
6m ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

5)

Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację w przypadku popełnienia błędów w treści złożonej
deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).

6)

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z części opłaty przez członka rodziny wielodzietnej należy załączyć kopię Karty
Dużej Rodziny lub okazać kartę pracownikowi Urzędu przyjmującemu deklarację. *

7)

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane).

8)

Miesięczne zużycie wody należy obliczyć na podstawie średniej z ostatniego okresu jesienno–zimowego tj. od dnia
01 października do dnia 31 marca, na podstawie faktur uzyskanych z Zakładu Komunalnego w Halinowie. Okres wybrany
do obliczenia opłaty nie może obejmować miesięcy, w których nieruchomość była niezamieszkała.

9)

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których brak jest wodomierza lub w przypadku nieruchomości, dla których
brak jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody (np. nowo zamieszkałe nieruchomości), lub odliczania wody
zużytej na określone cele (inne niż socjalno-bytowe), zużycie wody ustala się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących
nieruchomość oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym
wynoszącej 3 m3. W przypadku ustalenia opłaty na podstawie przeciętnych norm zużycia wody należy złożyć oświadczenie
właściciela nieruchomości o braku wodomierza.

10) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca na wskazany

przez Urząd Miejski w Halinowie indywidualny rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE

*orzeczenie nieważności w zakresie wykreślonej części zgodnie z Uchwałą Nr 40.487.2021 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21.12.2021r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Halinowa – reprezentujący Gminę Halinów
z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów, tel. 22 783 60 20, e-mail: halinow@halinow.pl.
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Halinowie:
tel. 22 783 60 20, e-mail: iod@halinow.pl, adres: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania;
2) adres nieruchomości;
3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) numer telefonu właściciela nieruchomości;
5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
6) nr PESEL;
7) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;
8) informacje niezbędne do ustalenia wysokości opłaty (m.in. informacje dot. posiadania kompostownika, Karty Dużej Rodziny,
miesięcznego zużycia wody, ilości osób zamieszkujących nieruchomość)
będą przetwarzane w celu wszelkich działań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, opłatą za wykonanie tej usługi
oraz wystawieniem tytułu wykonawczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, są nimi: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku, sądy, organy ścigania,
podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres min. 10 lat od zakończenia sprawy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa Administrator.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez procesora/podmiot zewnętrzny wyłącznie w celu realizacji zadań gminy wynikających
z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie „Umowy na utrzymanie usług systemu ESOG
wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII.356.2021
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 listopada 2021 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/UMHalinow/gmina78/" nazwa="UMH_Deklaracja_smieciowa_2021" 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="none" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xmlevents" xmlns:meta="none" xmlns:oso="none" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/UMHalinow/gmina78/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" 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;table style=&amp;quot;border-collapse: collapse;
width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;width:
70%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;width: 30%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;padding-bottom:
5px; margin: 0px;&amp;quot;&amp;gt;Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXVIII.356.2021&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;padding-bottom: 5px; margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;Rady Miejskiej w Halinowie&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p
style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&amp;gt;z dnia&amp;amp;nbsp;22.11.2021
r.&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 style=&amp;quot;line-height:
15px;&amp;quot;&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;div style=&amp;quot;border:
1px solid black; padding: 10px 15px; text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table
style=&amp;quot;border-collapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding: 5px; width: 30%; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Nr deklaracji&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;
&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 70%; border: 1px
solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY&amp;lt;br
/&amp;gt;ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;

cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding: 5px; width: 25%; padding-left: 5px; background-color:
#c0c0c0; border-style: solid; border-width: 1px 1px 0px 1px;&amp;quot;&amp;gt;Podstawa
prawna:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; width: 75%; padding-left:
5px; border-style: solid; border-width: 1px 1px 0px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p
align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;Ustawa z dnia 13 września 1996&amp;lt;em&amp;gt; r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&a
mp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; width: 25%; padding-left:
5px; background-color: #c0c0c0; border-style: solid; border-width: 0px 1px 0px
1px;&amp;quot;&amp;gt;Składający:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding:
5px; width: 75%; border-style: solid; border-width: 0px 1px; text-align:
justify;&amp;quot;&amp;gt;Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy
Halin&amp;amp;oacute;w, przez kt&amp;amp;oacute;rych rozumie się także
wsp&amp;amp;oacute;łwłaścicieli, użytkownik&amp;amp;oacute;w wieczystych, jednostki organizacyjne,
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1
0;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; width: 25%; padding-left: 5px; background-color: #c0c0c0;
border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px 1px;&amp;quot;&amp;gt;Miejsce
składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; width: 75%; paddingleft: 5px; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px
1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Urząd Miejski w Halinowie, ul.
Sp&amp;amp;oacute;łdzielcza 1, 05-074
Halin&amp;amp;oacute;w&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp
;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;
text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ
CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE&amp;lt;br /&amp;gt;WIELKIMI,
DRUKOWANYMI
LITERAMI&amp;lt;/strong&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 style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color:
#c0c0c0;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;A. OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;Okoliczności
powodujące obowiązek złożenia
deklaracji:&amp;lt;/em&amp;gt;&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 style=&amp;quot;padding: 5px; width: 70%; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID0&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 style=&amp;quot;padding:
5px; vertical-align: center; width: 30%; border: 1px solid black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table id=&amp;quot;ID1&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot;
style=&amp;quot;width:
100%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;td class=&amp;quot;editorInputCell&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;data powstania obowiązku

opłaty&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px; text-align:
center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID3&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table id=&amp;quot;ID2&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot;
style=&amp;quot;width:
100%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;td class=&amp;quot;editorInputCell&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;okres, kt&amp;amp;oacute;rego dotyczy
korekta&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px; text-align:
center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID4&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;img id=&amp;quot;ID5&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&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 style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color:
#c0c0c0;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp
;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black; backgroundcolor: #c0c0c0;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Rodzaj
podmiotu:&amp;lt;/em&amp;gt;&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 style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID6&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;tr&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color:
#c0c0c0;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;C. DANE
IDENTYFIKACYJNE&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#1
0;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;C.1 DANE PODMIOTU
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ&amp;lt;/strong&amp;gt;&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 style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width:
50%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 0px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p
style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Nazwisko&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px
1px 0px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Imię&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 33%; border-style:
solid; border: 1px solid black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;PESEL&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 34%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Numer telefonu&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 33%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Adres poczty elektronicznej&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/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 style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;C.2 DANE NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ, NA KT&amp;amp;Oacute;REJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE&amp;lt;/strong&amp;gt;&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 style=&amp;quot;height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 25%; border-style:
solid; border: 1px solid black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Miejscowość&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#
10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 45%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Ulica&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&a
mp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Nr
domu&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Nr
lokalu&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-style:
solid; border: 1px solid black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Kod
pocztowy&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Poczta&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&a
mp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Kraj&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/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 style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;C.3 ADRES DO
KORESPONDENCJI&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;w przypadku gdy
inny niż podany w części
C.2&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;
&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:

10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 25%; border-style:
solid; border: 1px solid black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Miejscowość&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#
10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 45%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Ulica&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&a
mp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Nr
domu&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Nr
lokalu&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 35%; border-style:
solid; border-width: 0px 1px 1px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Kod
pocztowy&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 35%; border-style: solid; border-width: 0px
1px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Poczta&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&a
mp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 30%; border-style: solid; border-width: 0px
1px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Kraj&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&am
p;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&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;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin:
0px;&amp;quot;&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;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
OPŁATY&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr
&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding: 5px; width: 40%; border: 1px solid black; backgroundcolor: #c0c0c0;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p
align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.1&amp;lt;/strong&amp;gt; Oświadczam,
że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji są zbierane w
spos&amp;amp;oacute;b selektywny (tzw. odpady
segregowane)&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;table style=&amp;quot;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; border-width: 0px
1px 1px 1px; background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.2
&amp;lt;/strong&amp;gt;Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; wyposażonej w przydomowy
kompostownik i będę kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:
center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID14&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;/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 style=&amp;quot;padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; borderwidth: 0px 1px 1px 1px; background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.3.&amp;
lt;/strong&amp;gt; Oświadczam , że na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji
zamieszkują mieszkańcy będący członkami rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014
r. o Karcie Dużej Rodziny
&amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;textalign: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID28&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;/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 style=&amp;quot;padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; borderwidth: 0px 1px 1px 1px; background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.4.
&amp;lt;/strong&amp;gt;Oświadczam , że na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji
zamieszkuje następująca ilość
os&amp;amp;oacute;b:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&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;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;os&amp;amp;oacute;b&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;&am
p;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px
1px; background-color: #c0c0c0;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D.5
&amp;lt;/strong&amp;gt;Miesięczne zużycie wody (m3) na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej
deklaracji:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID30&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;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;
&amp;lt;strong&amp;gt;m3&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID31&amp;quot;
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; style=&amp;quot;float: right;&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;&am
p;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height: 10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0;&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI&amp;lt;sup&amp;gt;5&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt
;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;lineheight: 10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;lineheight:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black; backgroundcolor: #c0c0c0; text-align: justify;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.1 &amp;lt;/strong&amp;gt;Stawka
opłaty za 1 m3 wody określona w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zgodna z
oświadczeniem w części
D.1&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&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;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:
right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;zł/m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&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;#1
0;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0; text-align: justify;&amp;quot;
rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.2
&amp;lt;/strong&amp;gt;Zwolnienia z opłat.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;określone w
uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie Gminy
Halin&amp;amp;oacute;w&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.2a&amp;lt;/strong&amp;gt; Stawka miesięcznego
zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w kompostownik zgodnie z oświadczeniem w
punkcie D.2&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:
right;&amp;quot;&amp;gt;&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;lt;strong&amp;gt;zł/m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&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;#1
0;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.2b&amp;lt;/strong&amp;gt; Stawka miesięcznego
zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających Kartę Dużej Rodziny zgodnie z
oświadczeniem w punkcie D.3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px;
border: 1px solid black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img
id=&amp;quot;ID32&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;p style=&amp;quot;text-align:
right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;strong&am
p;gt;zł/m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&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
style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.3&amp;lt;/strong&amp;gt; Wysokość
miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w kompostownik zgodnie z
oświadczeniem w punkcie D.2 (stawkę wymienioną w części E.2a należy pomnożyć przez ilość zużytej wody
podaną w części D.5.)&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;img
id=&amp;quot;ID12&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot;
src=&amp;quot;/portal/img/editor/text_area.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot;
/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:
right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;zł&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#1
0;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.4
&amp;lt;/strong&amp;gt;Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości
posiadających Kartę Dużej Rodziny zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.3 (stawkę wymienioną w części
E.2b należy pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części
D.5.)&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td
style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;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;zł&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; border: 1px solid black; background-color:
#c0c0c0; text-align: justify;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E.5&amp;lt;/strong&amp;gt; Miesięczna
wysokość opłaty &amp;lt;sup&amp;gt;2, 10&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;(1) stawkę
wymienioną w części E.1 należy pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części D.5, a&amp;amp;nbsp;
następnie odjąć od uzyskanego wyniku sumę kwot miesięcznego zwolnienia z opłat podanego w części E.3 i

E4.&amp;lt;br /&amp;gt;(2) &amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:
underline;&amp;quot;&amp;gt;Jeżeli uzyskana po obliczeniu w powyższy spos&amp;amp;oacute;b kwota
przewyższa maksymalną wysokość opłaty&amp;lt;/span&amp;gt; za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o kt&amp;amp;oacute;rej mowa w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,&amp;lt;span
style=&amp;quot;text-decoration: underline;&amp;quot;&amp;gt; należy wpisać kwotę po zaokrągleniu w
d&amp;amp;oacute;ł do kwoty maksymalnej wysokości
opłaty.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px;
border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&a
mp;lt;p style=&amp;quot;text-align: right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;img
id=&amp;quot;ID41&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; style=&amp;quot;float:
left;&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot;
/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:
right;&amp;quot;&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 style=&amp;quot;text-align:
right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;zł/miesiąc&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 style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;lineheight:
10px;&amp;quot;&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;bordercollapse: collapse; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;
cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;
cellpadding=&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 style=&amp;quot;text-align: center; width: 40%; height: 50px; border: 1px solid
black;&amp;quot;&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;amp;nbsp; &amp;lt;img id=&amp;quot;ID34&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;td style=&amp;quot;width:
60%; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align: center; border: 1px solid
black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Miejscowość,
data&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align: center;
border: 1px solid black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Czytelny podpis z podaniem &amp;lt;span
style=&amp;quot;text-decoration: underline;&amp;quot;&amp;gt;imienia i nazwiska&amp;lt;/span&amp;gt;
&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&a
mp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;line-height:
10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&
amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding-left: 5px; border: 1px solid black;
background-color: #c0c0c0;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;F.
DODATKOWE UWAGI / ADNOTACJE
URZĘDU&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr
&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;height: 120px; border: 1px solid black;&amp;quot;
colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&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;p
style=&amp;quot;text-align:
justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;*
&amp;lt;em&amp;gt;Wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w
Halinowie&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align:
justify;&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;/p&amp;gt;
&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Niniejsza deklaracja stanowi

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a &amp;amp;sect; 1 pkt 6 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).&amp;lt;/p&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;Objaśnienia&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;
gt;&amp;#10;1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację (tzw. pierwszą) o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpad&amp;amp;oacute;w
komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku &amp;lt;br /&amp;gt;w
gminach).&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;2) Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku nieruchomości, na kt&amp;amp;oacute;rej zamieszkują
mieszkańcy za każdy miesiąc, w kt&amp;amp;oacute;rym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec
(art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br
/&amp;gt;3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku &amp;lt;br
/&amp;gt;w gminach).&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;4) Właściciel nieruchomości nie może
złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty &amp;lt;br /&amp;gt;za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o
kt&amp;amp;oacute;rym mowa powyżej (art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w
terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art. 6m
ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;5)
Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację w przypadku popełnienia
błęd&amp;amp;oacute;w w treści złożonej deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
&amp;amp;ndash; Ordynacja podatkowa).&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;6) W przypadku
ubiegania się o zwolnienie z części opłaty przez członka rodziny wielodzietnej należy załączyć kopię Karty
Dużej Rodziny lub okazać kartę pracownikowi Urzędu przyjmującemu deklarację.&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;7) Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej &amp;lt;br /&amp;gt;lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w kt&amp;amp;oacute;rym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dw&amp;amp;oacute;ch lokali mieszkalnych, albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku (art. 3
pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;8)
Miesięczne zużycie wody należy obliczyć na podstawie średniej z ostatniego okresu
jesienno&amp;amp;ndash;zimowego tj. od dnia 01 października do dnia 31 marca, na podstawie faktur
uzyskanych z Zakładu Komunalnego w Halinowie. Okres wybrany do obliczenia opłaty nie może obejmować
miesięcy, w kt&amp;amp;oacute;rych nieruchomość była niezamieszkała.&amp;lt;br
/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;9) W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na
kt&amp;amp;oacute;rych brak jest wodomierza lub w przypadku nieruchomości, dla kt&amp;amp;oacute;rych
brak jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody (np. nowo zamieszkałe nieruchomości), lub
odliczania wody zużytej na określone cele (inne niż socjalno-bytowe), zużycie wody ustala się jako iloczyn
liczby os&amp;amp;oacute;b zamieszkujących nieruchomość oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia
wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynoszącej 3 m3. W przypadku ustalenia opłaty na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody należy złożyć oświadczenie właściciela nieruchomości o braku
wodomierza.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;10) Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca na wskazany przez Urząd Miejski w
Halinowie indywidualny rachunek bankowy.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span
style=&amp;quot;text-decoration: underline;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;KLAUZULA
INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej: &amp;amp;bdquo;RODO&amp;amp;rdquo; informuję, że:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Halinowa &amp;amp;ndash; reprezentujący
Gminę Halin&amp;amp;oacute;w z siedzibą przy ul. Sp&amp;amp;oacute;łdzielczej 1, 05-074
Halin&amp;amp;oacute;w, tel. 22 783 60 20, e-mail: halinow@halinow.pl.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br
/&amp;gt;2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Halinowie:&amp;lt;br
/&amp;gt;tel. 22 783 60 20, e-mail: iod@halinow.pl, adres: ul. Sp&amp;amp;oacute;łdzielcza 1, 05-074
Halin&amp;amp;oacute;w.&amp;lt;br /&amp;gt;3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: &amp;lt;br
/&amp;gt;1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania;&amp;lt;br /&amp;gt;2) adres
nieruchomości;&amp;lt;br /&amp;gt;3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;&amp;lt;br /&amp;gt;4) numer telefonu właściciela nieruchomości;&amp;lt;br
/&amp;gt;5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;&amp;lt;br /&amp;gt;6) nr
PESEL;&amp;lt;br /&amp;gt;7) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;&amp;lt;br
/&amp;gt;8) informacje niezbędne do ustalenia wysokości opłaty (m.in. informacje dot. posiadania
kompostownika, Karty Dużej Rodziny, miesięcznego zużycia wody, ilości os&amp;amp;oacute;b
zamieszkujących nieruchomość) będą przetwarzane w celu wszelkich działań związanych z odbiorem
odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych, opłatą za wykonanie tej usługi oraz wystawieniem tytułu
wykonawczego na podstawie przepis&amp;amp;oacute;w ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy&amp;amp;nbsp; z dnia&amp;amp;nbsp; 29 sierpnia
1997&amp;amp;nbsp; r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.&amp;lt;br /&amp;gt;4.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp;Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepis&amp;amp;oacute;w prawa, są nimi: Archiwum
Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.&amp;lt;br
/&amp;gt;5.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres min. 10 lat od zakończenia sprawy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem&amp;amp;nbsp; Prezesa Rady Ministr&amp;amp;oacute;w z
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nie będą podlegać profilowaniu.&amp;lt;br /&amp;gt;7.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp;Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).&amp;lt;br
/&amp;gt;8.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;W związku z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:&amp;lt;br
/&amp;gt;1)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii;&amp;lt;br /&amp;gt;2)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;&amp;lt;br
/&amp;gt;3)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;&amp;lt;br /&amp;gt;4)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&amp;amp;oacute;lnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).&amp;lt;br /&amp;gt;9.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;
&amp;amp;nbsp;Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, kt&amp;amp;oacute;rej działa
Administrator.&amp;lt;br /&amp;gt;10.&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;Pani/Pana dane
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z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie &amp;amp;bdquo;Umowy na
utrzymanie usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach&amp;amp;rdquo; oraz umowy powierzenia przetwarzania danych
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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;ID19&quot;
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPoczt
owy&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;6&quot;
editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowyOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and
matches(., '^\d{2}-\d{3}$')&quot; validAlarm=&quot;Nieprawidłowy kod
pocztowy&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/v
alidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField
originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&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;ID21&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&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;ID22&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&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: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;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;ID24&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&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;ID25&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&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;ID26&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&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;ID27&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27&quot;
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot;
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&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;formNa
mespaces/&gt;&lt;wyroznik nazwa=&quot;gmina78&quot; rodzaj=&quot;Deklaracja&quot;
podstawa=&quot;Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 250 ze zm.)&quot; idPodstawy=&quot;URI://Dziennik_Ustaw/2016/250&quot;
waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;2016-05-20&quot; waznoscDo=&quot;2099-12-31&quot;
kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot;
nazwaInstytucji=&quot;Urząd Miejski w Halinowie&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot;
ulica=&quot;ul. Spółdzielcza&quot; budynek=&quot;1&quot; lokal=&quot;&quot;
kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;Halinów&quot; wojewodztwo=&quot;Mazowieckie&quot;
kraj=&quot;Polska&quot;/&gt;&lt;/FormDef&gt;" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/UMHalinow/gmina78/</meta>
<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID41" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" relevant="../wnio:ID0='1' or
../wnio:ID0='2' or ../wnio:ID0='3'">
<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"
type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34" relevant="true()"
type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="../wnio:ID0='4'">
<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"
type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()"
type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=40)" id="ID7"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=30)" id="ID8"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(.,
5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+
number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)"
id="ID9"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESE
L" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=56)" id="ID15"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscow
osc" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(string-length(.)&lt;=65)" id="ID16"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (matches(., '^\S{1,4}$') or matches(., '^\S{1,4}/\S{1,4}$'))"
id="ID17"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and matches(., '^\d{2}-\d{3}$')" id="ID19"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPoczt
owy" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" relevant="true()"/>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="main" xmlns="">
<wnio:Dokument>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID9/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID8>1</wnio:ID8>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID40/>
<wnio:ID7/>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14>0</wnio:ID14>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID1>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID3/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID1>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID6>0</wnio:ID6>
<wnio:ID2>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID4/>
<wnio:ID5/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID2>
<wnio:ID0>0</wnio:ID0>
<wnio:ID10/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID27/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>

<wnio:DaneDokumentu>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Podmiot>
<oso:Osoba>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<adr:Adres>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#UlicaOsoby</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekOsoby</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalOsoby</adr:Lokal>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</adr:KodPocztowy>
</adr:Adres>
</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:ID9/>
<wnio:ID37/>
<wnio:ID8>1</wnio:ID8>
<wnio:ID32/>
<wnio:ID40/>
<wnio:ID7/>
<wnio:ID41/>
<wnio:ID36/>
<wnio:ID12/>
<wnio:ID15/>
<wnio:ID14>0</wnio:ID14>
<wnio:ID13/>
<wnio:ID1>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID3/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID1>
<wnio:ID33/>
<wnio:ID34/>
<wnio:ID6>0</wnio:ID6>
<wnio:ID2>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>
<wnio:ID4/>
<wnio:ID5/>
</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:ID2>
<wnio:ID0>0</wnio:ID0>
<wnio:ID10/>
<wnio:ID11/>
<wnio:ID20/>
<wnio:ID21/>
<wnio:ID22/>
<wnio:ID23/>
<wnio:ID24/>
<wnio:ID25/>
<wnio:ID26/>
<wnio:ID27/>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<meta:Tworcy>
<meta:Tworca>
<meta:Podmiot>
<oso:Osoba>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<adr:Adres>
<adr:Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#UlicaOsoby</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#BudynekOsoby</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#LokalOsoby</adr:Lokal>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</adr:KodPocztowy>
</adr:Adres>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</meta:Tworca>
</meta:Tworcy>
</wnio:DaneDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID6" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>właściciel nieruchomości</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>współwłaściciel</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>najemca, dzierżawca</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>użytkownik wieczysty</item>

<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>zarządca nieruchomości</item>
<value>5</value>
</opt>
<opt>
<item>inny</item>
<value>6</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID6" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>właściciel nieruchomości</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>współwłaściciel</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>najemca, dzierżawca</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>użytkownik wieczysty</item>
<value>4</value>
</opt>
<opt>
<item>zarządca nieruchomości</item>
<value>5</value>
</opt>
<opt>
<item>inny</item>
<value>6</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID14" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>TAK</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>NIE</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>

</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID14" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>TAK</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>NIE</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID0" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>deklaracja (tzw. pierwsza) *1</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>nowa deklaracja *2</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>nowa deklaracja (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Halinów )3</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>korekta deklaracji *4</item>
<value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>deklaracja (tzw. pierwsza) *1</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>nowa deklaracja *2</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>nowa deklaracja (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Halinów )3</item>
<value>3</value>
</opt>
<opt>
<item>korekta deklaracji *4</item>

<value>4</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</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="for_submit" xmlns="">
<for_submit>
<elem> </elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" xmlns="">
<for_submit>
<elem> </elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID28" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>TAK</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>NIE</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID28" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>TAK</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>NIE</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID30" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>

<opt>
<item>zużycie wody w oparciu o wodomierz główny (średniomiesięczne zużycie wody za okres zimowy od
dnia 1 października do dnia 31 marca) 8</item>
<value>zużycie wody w oparciu o wodomierz główny (średniomiesięczne zużycie wody za okres zimowy od
dnia 1 października do dnia 31 marca) 8</value>
</opt>
<opt>
<item>zużycie wody według przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody wynoszącej 3 m3/osobę 9 (ilość
osób wskazaną w części D.4. należy pomnożyć przez 3m3)</item>
<value>zużycie wody według przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody wynoszącej 3 m3/osobę 9 (ilość
osób wskazaną w części D.4. należy pomnożyć przez 3m3)</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID30" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>zużycie wody w oparciu o wodomierz główny (średniomiesięczne zużycie wody za okres zimowy od
dnia 1 października do dnia 31 marca) 8</item>
<value>zużycie wody w oparciu o wodomierz główny (średniomiesięczne zużycie wody za okres zimowy od
dnia 1 października do dnia 31 marca) 8</value>
</opt>
<opt>
<item>zużycie wody według przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody wynoszącej 3 m3/osobę 9 (ilość
osób wskazaną w części D.4. należy pomnożyć przez 3m3)</item>
<value>zużycie wody według przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody wynoszącej 3 m3/osobę 9 (ilość
osób wskazaną w części D.4. należy pomnożyć przez 3m3)</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:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8) &gt;
count(instance('etykiety_ID28')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID28')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID28')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12) &gt;
count(instance('etykiety_ID30')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID30')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID30')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14) &gt;
count(instance('etykiety_ID14')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID14')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID14')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1)">

<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID1) = 0]) &gt;
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1/precedingsibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID1) =
0][position()=1]" nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6) &gt;
count(instance('etykiety_ID6')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID6')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID6')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID2) = 0]) &gt;
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2/precedingsibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:ID2) =
0][position()=1]" nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) &gt;
count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref"
origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 70%;"> </td>
<td style="width: 30%;">
<p style="padding-bottom: 5px; margin: 0px;">Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.356.2021</p>
<p style="padding-bottom: 5px; margin: 0px;">Rady Miejskiej w Halinowie</p>
<p style="margin: 0px;">z dnia 22.11.2021 r.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 15px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px 15px; text-align: left;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 5px; width: 30%; border: 1px solid black;">
<em>Nr deklaracji<sup>*</sup>
</em>

</td>
<td style="width: 70%; border: 1px solid black;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align: center;">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 5px; width: 25%; padding-left: 5px; background-color: #c0c0c0; border-style: solid;
border-width: 1px 1px 0px 1px;">Podstawa prawna:</td>
<td style="padding: 5px; width: 75%; padding-left: 5px; border-style: solid; border-width: 1px 1px 0px 1px;">
<p align="left">Ustawa z dnia 13 września 1996 <em>r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</em>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; width: 25%; padding-left: 5px; background-color: #c0c0c0; border-style: solid;
border-width: 0px 1px 0px 1px;">Składający:</td>
<td style="padding: 5px; width: 75%; border-style: solid; border-width: 0px 1px; text-align:
justify;">Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów, przez których rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; width: 25%; padding-left: 5px; background-color: #c0c0c0; border-style: solid;
border-width: 0px 1px 1px 1px;">Miejsce składania:</td>
<td style="padding: 5px; width: 75%; padding-left: 5px; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px 1px;">
<strong>Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align: center;">

<strong>DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE<br/>WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
<br/> <em>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; width: 70%; border: 1px solid black;">
<xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" class="selectVertical"
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0">
<xf:label>
<span style="float: left; clear: both;"/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
<td style="padding: 5px; vertical-align: center; width: 30%; border: 1px solid black;">
<br/>
<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1" style="width: 100%;">
<p style="margin: 0px; text-align: center;"> data powstania obowiązku opłaty</p>
<p style="margin: 0px; text-align: center;">
<xf:input _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</xf:group>
<br/>
<xf:group _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" style="width: 100%;">
<p style="margin: 0px; text-align: center;"> okres, którego dotyczy korekta</p>
<p style="margin: 0px; text-align: center;">
<xf:input _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> - <xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>

</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<em>Rodzaj podmiotu:</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;">
<xf:select1 _bind="ID6" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID6')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
<xf:alert>Proszę wybrać rodzaj podmiotu</xf:alert>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>C. DANE IDENTYFIKACYJNE</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>C.1 DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>

<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 0px
1px;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Nazwisko</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID7"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"
xxforms:size="40">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Proszę uzupełnić pole (dopuszczalna liczba znaków: 40)</xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 50%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 0px
1px;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Imię</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID8"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"
xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Proszę uzupełnić pole (dopuszczalna liczba znaków: 30) </xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 33%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>PESEL</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID9"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL"
xxforms:size="11">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Nie prawidłowy PESEL</xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 34%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Numer telefonu<br/>

</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 33%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Adres poczty elektronicznej<br/>
</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:size="30">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>C.2 DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 25%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Miejscowość</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID15"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
xxforms:size="25">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Proszę uzupełnić pole (dopuszczalna liczba znaków: 56) </xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>

<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 45%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Ulica</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID16"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
xxforms:size="45">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Dopuszczalna liczba znaków: 65</xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Nr domu</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID17"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Nieprawidłowy numer budynku</xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Nr lokalu</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID18"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Kod pocztowy</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID19"
ref="wnio:DaneDokumentu/meta:Tworcy/meta:Tworca/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy
" xxforms:size="6">
<xf:label>
<span/>

</xf:label>
<xf:alert>Nieprawidłowy kod pocztowy</xf:alert>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Poczta</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td colspan="2" style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Kraj</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI</strong>
<br/> <em>w przypadku gdy inny niż podany w części C.2</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 25%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Miejscowość</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>

</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 45%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Ulica</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Nr domu</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 15%; border-style: solid; border: 1px solid black;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Nr lokalu</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 35%; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px
1px;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Kod pocztowy</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>

</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 35%; border-style: solid; border-width: 0px 1px
1px;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Poczta</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; width: 30%; border-style: solid; border-width: 0px 1px
1px;">
<p style="margin: 0px;">
<em>Kraj</em>
</p>
<p style="margin: 0px;">
<em>
<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</em>
</p>
<p style="margin: 0px;"> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px; width: 40%; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<p align="left">
<strong>D.1</strong> Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części
C.2 niniejszej deklaracji są zbierane w sposób selektywny (tzw. odpady segregowane)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px 1px;
background-color: #c0c0c0;">
<p>
<strong>D.2</strong> Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym<sup>7</sup> wyposażonej w przydomowy kompostownik i będę kompostować
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</p>
<p style="text-align: center;">
<xf:select1 _bind="ID14" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID14')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px 1px;
background-color: #c0c0c0;">
<p>
<strong>D.3.</strong> Oświadczam , że na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji
zamieszkują mieszkańcy będący członkami rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014
r. o Karcie Dużej Rodziny <sup>6</sup>
</p>
<p style="text-align: center;">
<xf:select1 _bind="ID28" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID28')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px 1px;
background-color: #c0c0c0;">
<p>
<strong>D.4.</strong> Oświadczam , że na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej deklaracji
zamieszkuje następująca ilość osób:</p>
<p>
<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> <strong>osób</strong>
</p>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding: 5px; width: 70%; border-style: solid; border-width: 0px 1px 1px 1px;
background-color: #c0c0c0;">
<p>
<strong>D.5</strong> Miesięczne zużycie wody (m3) na nieruchomości wskazanej w części C.2 niniejszej
deklaracji:</p>
<p>
<xf:select1 _bind="ID30" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID30')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
<strong>m3</strong>
<xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;">
<br/> </td>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>E. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<sup>5</sup>
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;">
<strong>E.1</strong> Stawka opłaty za 1 m3 wody określona w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty zgodna z oświadczeniem w części D.1</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;">
<p>
<strong>
<xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36" xxforms:size="10">
<xf:label>

<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</strong>
</p>
<p style="text-align: right;">
<strong>zł/m<sup>3</sup>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;">
<p>
<strong>E.2</strong> Zwolnienia z opłat.</p>
<p>określone w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Halinów</p>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align: justify;">
<strong>E.2a</strong> Stawka miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości wyposażonych
w kompostownik zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.2<br/>
<br/>
<br/>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;">
<p style="text-align: right;">
<xf:input _bind="ID37" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> <strong>zł/m<sup>3</sup>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align: justify;">
<strong>E.2b</strong> Stawka miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających
Kartę Dużej Rodziny zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.3</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;">
<p> <xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</p>
<p style="text-align: right;">
<span> </span>
<strong>zł/m<sup>3</sup>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="2" style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;">
<strong>E.3</strong> Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości
wyposażonych w kompostownik zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.2 (stawkę wymienioną w części E.2a
należy pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części D.5.)<br/>
<br/>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;">
<p>
<strong>
<xf:textarea _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:cols="10"
xxforms:rows="1">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:textarea>
</strong>
</p>
<div style="text-align: right;">
<strong>zł</strong>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;">
<strong>E.4</strong> Wysokość miesięcznego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości
posiadających Kartę Dużej Rodziny zgodnie z oświadczeniem w punkcie D.3 (stawkę wymienioną w części
E.2b należy pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części D.5.)</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;">
<strong>
<xf:input _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>zł</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0; text-align:
justify;">
<strong>E.5</strong> Miesięczna wysokość opłaty <sup>2, 10</sup>
<br/>(1) stawkę wymienioną w części E.1 należy pomnożyć przez ilość zużytej wody podaną w części D.5, a
następnie odjąć od uzyskanego wyniku sumę kwot miesięcznego zwolnienia z opłat podanego w części E.3 i
E4.<br/>(2) <span style="text-decoration: underline;">Jeżeli uzyskana po obliczeniu w powyższy sposób
kwota przewyższa maksymalną wysokość opłaty</span> za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której
mowa w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, <span style="text-decoration: underline;">należy
wpisać kwotę po zaokrągleniu w dół do kwoty maksymalnej wysokości opłaty.</span>
</td>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid black;">
<p> </p>
<p style="text-align: right;">
<strong>
<xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41" xxforms:size="10">
<xf:label>

<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</strong>
</p>
<p style="text-align: right;">
<strong>
<br/>
</strong>
</p>
<p style="text-align: right;">
<strong>zł/miesiąc<br/>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; width: 40%; height: 50px; border: 1px solid black;">
<xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> <xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
<td style="width: 60%; border: 1px solid black;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; border: 1px solid black;">
<em>Miejscowość, data</em>
</td>
<td style="text-align: center; border: 1px solid black;">
<em>Czytelny podpis z podaniem <span style="text-decoration: underline;">imienia i nazwiska</span>
</em>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="line-height: 10px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="padding-left: 5px; border: 1px solid black; background-color: #c0c0c0;">
<strong>F. DODATKOWE UWAGI / ADNOTACJE URZĘDU</strong>
</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="2" style="height: 120px; border: 1px solid black;"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>* <em>Wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Halinowie</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>
<span style="text-decoration: underline;">Pouczenie</span>
</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
zgodnie z art. 3a § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w
związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).</p>
<p>
<strong>
<span style="text-decoration: underline;">Objaśnienia</span>
</strong>
</p>1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację (tzw. pierwszą) o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku<br/>w gminach).<br/>
<br/>2) Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, w przypadku
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec (art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).<br/>
<br/>3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku<br/>w gminach).<br/>
<br/>4) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty<br/>za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa powyżej (art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Przepisu tego nie stosuje
się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość: zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6
miesięcy od dnia tego zdarzenia; lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z
informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art. 6m ust. 5
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).<br/>
<br/>5) Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację w przypadku popełnienia
błędów w treści złożonej deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).<br/>
<br/>6) W przypadku ubiegania się o zwolnienie z części opłaty przez członka rodziny wielodzietnej należy
załączyć kopię Karty Dużej Rodziny lub okazać kartę pracownikowi Urzędu przyjmującemu deklarację.<br/>
<br/>7) Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej<br/>lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 %
powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).<br/>
<br/>8) Miesięczne zużycie wody należy obliczyć na podstawie średniej z ostatniego okresu jesienno–
zimowego tj. od dnia 01 października do dnia 31 marca, na podstawie faktur uzyskanych z Zakładu
Komunalnego w Halinowie. Okres wybrany do obliczenia opłaty nie może obejmować miesięcy, w których
nieruchomość była niezamieszkała.<br/> <br/>9) W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których brak
jest wodomierza lub w przypadku nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących
ilości zużytej wody (np. nowo zamieszkałe nieruchomości), lub odliczania wody zużytej na określone cele
(inne niż socjalno-bytowe), zużycie wody ustala się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość

oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym
wynoszącej 3 m3. W przypadku ustalenia opłaty na podstawie przeciętnych norm zużycia wody należy złożyć
oświadczenie właściciela nieruchomości o braku wodomierza.<br/>
<br/>10) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc, do 20 dnia każdego
miesiąca na wskazany przez Urząd Miejski w Halinowie indywidualny rachunek bankowy.<br/>
<br/>
<span style="text-decoration: underline;">
<strong>KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH</strong>
</span>
<br/>
<p style="text-align: justify;">Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:</p>1. Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest: Burmistrz Halinowa – reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielczej
1, 05-074 Halinów, tel. 22 783 60 20, e-mail: halinow@halinow.pl.<br/>
<br/>2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Halinowie:<br/>tel. 22 783 60 20, email: iod@halinow.pl, adres: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.<br/>3. Pani/Pana dane osobowe w
zakresie:<br/>1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania;<br/>2) adres nieruchomości;<br/>3) dane
stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;<br/>4) numer telefonu
właściciela nieruchomości;<br/>5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;<br/>6) nr
PESEL;<br/>7) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;<br/>8) informacje
niezbędne do ustalenia wysokości opłaty (m.in. informacje dot. posiadania kompostownika, Karty Dużej
Rodziny, miesięcznego zużycia wody, ilości osób zamieszkujących nieruchomość) będą przetwarzane w celu
wszelkich działań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, opłatą za wykonanie tej usługi oraz
wystawieniem tytułu wykonawczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.<br/>4. Państwa dane osobowe możemy
ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, są nimi: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku, sądy, organy ścigania,
podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną
podstawę prawną.<br/>5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres min. 10 lat od zakończenia
sprawy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji<br/>i zakresu działania archiwów
zakładowych.<br/>6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.<br/>7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).<br/>8. W związku z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:<br/>1) prawo
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;<br/>2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych osobowych;<br/>3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;<br/>4) prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w
sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).<br/>9. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie,
której działa Administrator.<br/>10. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez procesora/podmiot zewnętrzny
wyłącznie w celu realizacji zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, na podstawie „Umowy na utrzymanie usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy
wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.</div>
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, która wprowadziła maksymalną
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest ustalenie nowego wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie
w/w uchwały.

