
UCHWAŁA NR 97/XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. poz. 1309, poz.1696 i poz. 1815) oraz art.6m i art. 6n ust. 1  i ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada 
Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o  której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do Burmistrza  
Miasta i Gminy Sanniki na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, Sanniki ul. Warszawska 169 , 09-540 Sanniki.

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

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

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

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w formacie XML, który odpowiada wzorowi deklaracji w wersji papierowej 
określonej załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub podpisem osobistym w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej 
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 
1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikowanego podpisu osobistego.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w formacie XML określa załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 1, zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium 
wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 114/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki 
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 6008). 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki

Jerzy Grzegorz Jabłoński
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Za cznik Nr 1  
do Uchwa y Nr 97/XXI/2019 
Rady Miasta i  Gminy Sanniki  
z dnia 31.12.2019 r. 

DEKLARACJA O  WYSOKO CI  OP ATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: 
  
Sk adaj cy: 
 
 
Termin sk adania: 
 
 
 
Miejsce sk adania: 

Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 
W a ciciele nieruchomo ci po o onych na terenie Miasta i Gminy Sanniki, przez których rozumie si  
tak e wspó w a cicieli, u ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce 
nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e inne podmioty w adaj ce nieruchomo ci .  
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca lub w 
terminie do 10 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast pi a zmiana danych b d cych 
podstaw  ustalenia wysoko ci nale nej op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej 
nieruchomo ci. 
Urz d Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki 

ORGAN W A CIWY DO PRZYJ CIA DEKLARACJI: Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 

A.  OBOWI ZEK  Z O ENIA  DEKLARACJI 
1. Obowi zek z o enia deklaracji (zaznaczy  w a ciwy kwadrat i wpisa  dat ): 
     pierwsza deklaracja (data powstania obowi zku op aty: ……………..…….…………………..) 
     korekta deklaracji (data zaistnienia zmian: …………………………….………….…..) 
     ustanie obowi zku uiszczenia op aty (data zaistnienia zmian: …………………………..…………) 
     zmiana danych zawartych w deklaracji  (data zaistnienia zmian: …………………………..…………)  
B.  DANE SK ADAJ CEGO DEKLARACJ  
*dotyczy w a cicieli nieruchomo ci b d cych osobami fizycznymi  
**dotyczy w a cicieli nieruchomo ci nie b d cych osobami fizycznymi 
 
B.1. RODZAJ  SK ADAJ CEGO DEKLARACJ  (odpowiednie zaznaczy  znakiem x, nale y wybra  
jedn  mo liwo ) 
2.  w a ciciel 
     wspó w a ciciel  
     u ytkownik wieczysty 
     jednostka organizacyjna posiadaj ca nieruchomo  w zarz dzie lub u ytkowaniu 
     inny podmiot w adaj cy nieruchomo ci  
     najemca, dzier awca, u ytkownik 
3. Nazwisko*/Pe na nazwa** 
 

4. Pierwsze imi * 5. Drugie imi * 

6. PESEL*/REGON** 
 

7. Telefon kontaktowy 8.  e-mail 

B.2.  ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowo  17. Kod pocztowy 18. Poczta 

B.3.  ADRES DO KORESPONDENCJI (wype ni  je eli jest inny ni  w cz ci B.2.) 
19. Kraj 
 

20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowo  27. Kod pocztowy 28. Poczta 

C.  ADRES  NIERUCHOMOSCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJ   ODPADY  KOMUNALNE 
29. Gmina 
 

30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu 

33. Miejscowo  
 

34. Kod pocztowy  35. Poczta 
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36. Nr ewidencyjny dzia ki/dzia ek (nr dzia ki/dzia ek, je li brak jest numeru domu) 
 

 
D. O WIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW (prosz  zaznaczy  odpowiedni kwadrat znakiem X) 
� 37. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuj  w nim bioodpady stanowi ce odpady komunalne,* 
� 38. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuj  w nim bioodpadów stanowi cych odpady 
komunalne, 
* nie dotyczy nieruchomo ci zabudowanych budynkami wielolokalowymi 

E.  OBLICZENIE OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

 
39. Liczba osób zamieszkuj cych nieruchomo , na której 
powstaj  odpady komunalne: 

 

40. Miesi czna stawka op aty [z /osob ]: 
 

41. Wysoko  miesi cznej op aty (iloczyn ilo ci osób razy 
stawka op aty): 

 

42. Wysoko  przys uguj cego zwolnienia z tytu u 
kompostowania bioodpadów stanowi cych odpady 
komunalne w kompostowniku  przydomowym (iloczyn 
ilo ci osób razy kwota zwolnienia od osoby): 
 

 

43. Wysoko  op aty po odliczeniu przys uguj cego 
zwolnienia ( ró nica pomi dzy kwot  z poz. 41 i poz. 42):  

 

  

F. PODPIS SK ADAJ CEGO DEKLARACJ  
44. Miejscowo  i data 45. Czytelny podpis 
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Obja nienia: 
1.Do punktu A. OBOWI ZEK Z O ENIA DEKLARACJI: nale y zaznaczy  PIERWSZA DEKLARACJA, gdy 
podmiot/osoba sk ada deklaracj  po raz pierwszy,  nale y  zaznaczy  KOREKTA  DEKLARACJI w   przypadku,   gdy  
zmianie   ulega   miesi czna   stawka   op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z poprzednio 
z o on  deklaracj , nale y zaznaczy  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH DEKLARACJI w przypadku, gdy zmianie 
ulegaj  dane nie maj ce wp ywu na wysoko  op aty za gospodarowanie odpadami komunalnym, nale y  zaznaczy  
USTANIE  OBOWI ZKU  UISZCZENIA  OP ATY w  przypadku,  gdy  dana  nieruchomo   przestaje  by  zamieszka a. 
2. Do pkt D. O WIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW: nale y 
zaznaczy  pkt 37. je eli w a ciciel/ wspó w a ciciel/ u ytkownik wieczysty/ jednostka organizacyjna posiadaj ca nieruchomo  w 
zarz dzie lub u ytkowaniu/ inny podmiot w adaj cy nieruchomo ci / najemca, dzier awca, u ytkownik nieruchomo ci 
zamieszkuj cy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, kompostuje bioodpady stanowi ce odpady komunalne w kompostowniku  
przydomowym. Pkt 37 nie dotyczy nieruchomo ci zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Nale y zaznaczy  pkt. 38 je eli 
bioodpady stanowi ce odpady komunalne b d  przekazywane odbiorcy odbieraj cemu odpady komunalne na terenie Miasta   
i Gminy Sanniki.  
 
Pouczenie: 

 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstaw  do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438, z pó n. zm.). 
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z  pó n zm.) w razie niez o enia deklaracji o wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych w tpliwo ci co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 
okre li w drodze decyzji wysoko  op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2. W przypadku uchwalenia nowej stawki op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta i Gminy 
Sanniki zawiadamia w a ciciela nieruchomo ci o wysoko ci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej 
jako iloczyn nowej stawki op aty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku w a ciciel nieruchomo ci nie 
jest obowi zany do z o enia nowej deklaracji i uiszcza op at  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysoko ci podanej w zawiadomieniu. Deklaracje mo na z o y : 
a)  osobi cie w formie papierowej w Urz dzie Miasta i  Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, lub 
b)  za po rednictwem poczty na adres Urz du Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, lub 
c) za po rednictwem rodków komunikacji elektronicznej, za pomoc  elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonuj cej 
w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (nale y pobra  i wype ni formularz deklaracji, nast pnie zrobi  scan 
formularza i przes a  za po rednictwem elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonuj cej w ramach ePUAP). 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie 
o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przys uguj cych Pani/Panu prawach z tym zwi zanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urz d Miasta i Gminy Sanniki reprezentowany przez Burmistrza, z siedzib  w: Warszawska 169, 09-
540 Sanniki,e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl. 

2. Administrator wyznaczy  inspektora ochrony danych w osobie Paw a Modrzejewskiego. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: 
inspektor@kiodo.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w adzy publicznej 
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a tak e w celu wype nienia obowi zku 
prawnego ci cego na administratorze (art. 6 ust. lit. c RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest obowi zkowe – je li wynika z przepisów prawa – lub dobrowolne – je li dane przetwarzane s  na podstawie Pa stwa 
zgody. Zgod  na przetwarzanie danych mo na cofn  w dowolnym momencie bez wp ywu na zgodno  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem.  

5. W zwi zku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3, odbiorcami Pani/Pana danych mog  by : 
a) organy w adzy publicznej oraz podmioty wykonuj ce zadania publiczne lub dzia aj ce na zlecenie organów w adzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikaj  z przepisów prawa;  
b) podmioty, z którymi administrator zawar  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dostawcy us ug, kontrahenci). 

Ponadto Pani/Pana dane mog  by  przekazane s dom lub organom cigania dla potrzeb tocz cego si  post powania karnego lub cywilnego.  
6. Pani/Pana dane s  przetwarzane przez okres uzasadniony realizacj  celu. Okres przetwarzania uzale niony jest od mo liwo ci ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszcze  lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy prawa. 
7. W zwi zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na zasadach okre lonych w RODO, przys uguj  Pani/Panu nast puj ce uprawnienia: prawo 

dost pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usuni cia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane nie b d  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie b d  profilowane. Administrator nie planuje równie  przekazywa  Pani/Pana danych do 
pa stw trzecich ani do organizacji mi dzynarodowych. 

 

H.  ADNOTACJE  URZ DU 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="

http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/cys5ul306r/DeklaracjaOWysokosciOp

latyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/" nazwa="Deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" prywatny="false"

trybObslugiZalacznikow="nowy" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true"

xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">

<xforms>

<xforms>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="

http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="

http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:inst="

http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="

http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="

http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="

http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="

http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/cys5ul306r/DeklaracjaOWysokosciOp

latyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/" xmlns:wyr="

http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="

http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xxforms="

http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">

<head>

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

<meta internalData="&lt;FormDef layout=&quot;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;width: 100%; border-spacing: 0; margin-bottom: 

10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;colgroup&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;70%&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;30%&amp;quot; /&amp;gt; 

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

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

;td style=&amp;quot;padding: 0 5px 0 50px; text-align: left; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;Załącznik Nr 1&amp;lt;br /&amp;gt; do Uchwały Nr 

97/XXI/2019&amp;lt;br /&amp;gt; Rady Miasta i Gminy Sanniki&amp;lt;br 

/&amp;gt; z dnia 31.12.2019 

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

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

100%; border-spacing: 0; border: 1px solid 

black;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;colgroup&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;15%&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;85%&amp;quot; /&amp;gt; 

&amp;lt;/colgroup&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; text-align: center; 

vertical-align: top; background: #e6e6e6; border: 1px solid black; 

border-width: 0 0 1px 0;&amp;quot; 

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 97/XXI/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Id: BDA9737E-996F-42AF-9F2E-58333F8E13F2. Podpisany Strona 1



colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJA O 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;g

t;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 

5px; text-align: left; vertical-align: top; background: #e6e6e6; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0;&amp;quot;&amp;gt;Podstawa 

prawna:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; 

text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;&amp;quot;&amp;gt;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze 

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

&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; text-align: left; 

vertical-align: top; background: #e6e6e6; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 0 

0;&amp;quot;&amp;gt;Składający:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6;&amp;quot;&amp;gt;Właściciele nieruchomości położonych na 

terenie Miasta i Gminy Sanniki, przez kt&amp;amp;oacute;rych rozumie się 

także wsp&amp;amp;oacute;łwłaścicieli, użytkownik&amp;amp;oacute;w 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 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;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; text-align: left; 

vertical-align: top; background: #e6e6e6; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 0 0;&amp;quot;&amp;gt;Termin 

składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 

5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;&amp;quot;&amp;gt;W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na danej 

nieruchomości.&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;padding: 5px; text-align: left; 

vertical-align: top; background: #e6e6e6; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 0 0;&amp;quot;&amp;gt;Miejsce 

składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 

5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. 

Warszawska 169, 09-540 

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

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

style=&amp;quot;width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;colgroup&amp;gt; 

&amp;lt;col width=&amp;quot;100%&amp;quot; /&amp;gt; 

&amp;lt;/colgroup&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; text-align: center; 

vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;ORGAN WŁAŚCIWY DO 

PRZYJĘCIA DEKLARACJI: Burmistrz Miasta i Gminy 

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

mp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;ta
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alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;padding: 2px 5px 2px 2px; text-align: left; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty: 

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

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 2px 2px 2px 5px; 

text-align: right; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

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

src=&amp;quot;/portal/img/editor/checkbox_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: 2px 5px 2px 2px; text-align: left; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;korekta deklaracja (data zaistnienia zmian: &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;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 2px 2px 2px 5px; 

text-align: right; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID2&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/checkbox_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: 2px 5px 2px 2px; text-align: left; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (data zaistnienia 

zmian: &amp;lt;img id=&amp;quot;ID6&amp;quot; 

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

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

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

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

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 2px 2px 5px 5px; 

text-align: right; vertical-align: top;&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/checkbox_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: 2px 5px 5px 2px; text-align: left; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia 

zmian: &amp;lt;img id=&amp;quot;ID7&amp;quot; 

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

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

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

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

y&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;colgroup&amp;gt; 

&amp;lt;col width=&amp;quot;100%&amp;quot; /&amp;gt; 

&amp;lt;/colgroup&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; text-align: left; 

vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;B. DANE SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; *dotyczy właścicieli 
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0 0 1px 0;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;11. 

Powiat&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID17&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; text-align: left; 

vertical-align: top; border: 1px solid black; border-width: 0 1px 1px 

0;&amp;quot;&amp;gt;12. Gmina&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID18&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; 

text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; border-width: 

0 1px 1px 0;&amp;quot;&amp;gt;13. Ulica&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID19&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; 

text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; border-width: 

0 1px 1px 0;&amp;quot;&amp;gt;14. Nr domu&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img 

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

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; 

text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; border-width: 

0 0 1px 0;&amp;quot;&amp;gt;15. Nr lokalu&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID21&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; text-align: left; 

vertical-align: top; border: 1px solid black; border-width: 0 1px 0 

0;&amp;quot;&amp;gt;16. Miejscowość&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID22&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; 

text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; border-width: 

0 1px 0 0;&amp;quot;&amp;gt;17. Kod pocztowy&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;img 

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

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;padding: 5px; 

text-align: left; vertical-align: top; border: 1px solid black; border-width: 

0;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;18. Poczta&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID24&amp;quot; 

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

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

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

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

style=&amp;quot;width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;colgroup&amp;gt; 

&amp;lt;col width=&amp;quot;33%&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;34%&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;17%&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;16%&amp;quot; /&amp;gt; 

&amp;lt;/colgroup&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;
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style=&amp;quot;padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 

1px solid black; border-width: 0; height: 75px;&amp;quot;&amp;gt;45. Czytelny 

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

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

style=&amp;quot;width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 1px; margin-top: 

10px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;colgroup&amp;gt; &amp;lt;col 

width=&amp;quot;100%&amp;quot; /&amp;gt; 

&amp;lt;/colgroup&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; text-align: left; 

vertical-align: top; background: #e6e6e6; border: 1px solid black; 

border-width: 0;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 

0; text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Objaśnienia:&amp;lt;/strong&amp

;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0; 

text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;1.Do punktu A. 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: należy zaznaczyć PIERWSZA DEKLARACJA, gdy 

podmiot/osoba składa deklarację po raz pierwszy, należy zaznaczyć NOWA 

DEKLARACJA w przypadku, gdy zmianie ulega miesięczna stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w por&amp;amp;oacute;wnaniu z poprzednio 

złożoną deklaracją, należy zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJI w przypadku, gdy 

zmianie ulegają dane nie mające wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnym, należy zaznaczyć USTANIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY w 

przypadku, gdy dana nieruchomość przestaje być 

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

style=&amp;quot;margin: 0; text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;2. Do pkt D. OŚWIADCZENIE O 

POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPAD&amp;amp;Oacute;W:&amp;lt;/strong&amp;gt; należy zaznaczyć 

&amp;lt;strong&amp;gt;pkt 37&amp;lt;/strong&amp;gt;. jeżeli właściciel/ 

wsp&amp;amp;oacute;łwłaściciel/ użytkownik wieczysty/ jednostka organizacyjna 

posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu/ inny podmiot władający 

nieruchomością/ najemca, dzierżawca, użytkownik nieruchomości zamieszkujący w 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym, kompostuje bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. &amp;lt;strong&amp;gt;Pkt 

37&amp;lt;/strong&amp;gt; nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi. Należy zaznaczyć &amp;lt;strong&amp;gt;pkt. 

38&amp;lt;/strong&amp;gt; jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 

przekazywane odbiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie Miasta i 

Gminy 

Sanniki.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Poucz

enie:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;1. 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438, z 

p&amp;amp;oacute;źn. zm.).&amp;lt;br /&amp;gt; 2. Zgodnie z art. 6o ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2010 z p&amp;amp;oacute;źn zm.) w razie niezłożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz 

Miasta i Gminy Sanniki określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
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relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker 

validConst=&quot;&quot; 

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

&gt;&lt;formNamespaces&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;meta&quot; 

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

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

ot;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;str&quot; 

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

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/strukt

ura.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;xsi&quot; 

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

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

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

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

espace prefix=&quot;adr&quot; 

URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot; 

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&

quot;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;inst&quot; 

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

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/insty

tucja.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot; 

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

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

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

schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&

quot;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;ds&quot; 

URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot; 

schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsi

g-core-schema.xsd&quot;/&gt;&lt;/formNamespaces&gt;&lt;wyroznik 

nazwa=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi&quot; rodzaj=&quot;Deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach &quot; 

idPodstawy=&quot;t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.&quot; 

waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;2019-12-19&quot; 

waznoscDo=&quot;2050-12-31&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; 

rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; 

nazwaInstytucji=&quot;URZĄD GMINY W SANNIKACH&quot; NIP=&quot;&quot; 

KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;ul. Warszawska&quot; budynek=&quot;169&quot; 

lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;Sanniki&quot; 

wojewodztwo=&quot;MAZOWIECKIE&quot; 

kraj=&quot;gostyniński&quot;/&gt;&lt;/FormDef&gt;" property="markUrl">

http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/cys5ul306r/DeklaracjaOWysokosciOp

latyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/</meta>

<meta property="adresSkrytki"/>

<xf:model>

<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant

="true()"/>

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

<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant

="true()"/>

<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant

="true()"/>

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant

="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant

="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant

="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant

="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant

="true()"/>

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant

="true()"/>

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26"

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

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID29" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID31" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID39" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID40" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID41" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID42" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID44" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID45" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID46" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID48" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID49" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49"

relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID50" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50"

relevant="true()" type="xs:date"/>

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

<xf:instance id="main" xmlns="">

<wnio:Dokument>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>
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<wnio:ID43/>

<wnio:ID0/>

<wnio:ID1/>

<wnio:ID2/>

<wnio:ID3/>

<wnio:ID4/>

<wnio:ID5/>

<wnio:ID6/>

<wnio:ID7/>

<wnio:ID8/>

<wnio:ID9/>

<wnio:ID10/>

<wnio:ID11/>

<wnio:ID12/>

<wnio:ID13/>

<wnio:ID14/>

<wnio:ID15/>

<wnio:ID16/>

<wnio:ID17/>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID19/>

<wnio:ID20/>

<wnio:ID21/>

<wnio:ID22/>

<wnio:ID23/>

<wnio:ID24/>

<wnio:ID25/>

<wnio:ID26/>

<wnio:ID27/>

<wnio:ID28/>

<wnio:ID29/>

<wnio:ID30/>

<wnio:ID31/>

<wnio:ID32/>

<wnio:ID33/>

<wnio:ID34/>

<wnio:ID35/>

<wnio:ID36/>

<wnio:ID37/>

<wnio:ID38/>

<wnio:ID39/>

<wnio:ID40/>

<wnio:ID41/>

<wnio:ID42/>

<wnio:ID44/>

<wnio:ID45/>

<wnio:ID46/>

<wnio:ID47/>

<wnio:ID48/>

<wnio:ID49/>

<wnio:ID50/>
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</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_main" xmlns="">

<wnio:Dokument>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID43/>

<wnio:ID0/>

<wnio:ID1/>

<wnio:ID2/>

<wnio:ID3/>

<wnio:ID4/>

<wnio:ID5/>

<wnio:ID6/>

<wnio:ID7/>

<wnio:ID8/>

<wnio:ID9/>

<wnio:ID10/>

<wnio:ID11/>

<wnio:ID12/>

<wnio:ID13/>

<wnio:ID14/>

<wnio:ID15/>

<wnio:ID16/>

<wnio:ID17/>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID19/>

<wnio:ID20/>

<wnio:ID21/>

<wnio:ID22/>

<wnio:ID23/>

<wnio:ID24/>

<wnio:ID25/>

<wnio:ID26/>

<wnio:ID27/>

<wnio:ID28/>

<wnio:ID29/>

<wnio:ID30/>

<wnio:ID31/>

<wnio:ID32/>

<wnio:ID33/>

<wnio:ID34/>

<wnio:ID35/>

<wnio:ID36/>

<wnio:ID37/>

<wnio:ID38/>

<wnio:ID39/>

<wnio:ID40/>

<wnio:ID41/>
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<wnio:ID42/>

<wnio:ID44/>

<wnio:ID45/>

<wnio:ID46/>

<wnio:ID47/>

<wnio:ID48/>

<wnio:ID49/>

<wnio:ID50/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID8" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>właściciel</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>współwłaściciel</item>

<value>2</value>

</opt>

<opt>

<item>użytkownik wieczysty</item>

<value>3</value>

</opt>

<opt>

<item>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu</item>

<value>4</value>

</opt>

<opt>

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item>

<value>5</value>

</opt>

<opt>

<item>najemca, dzierżawca, użytkownik</item>

<value>6</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID8" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>właściciel</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>
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<item>współwłaściciel</item>

<value>2</value>

</opt>

<opt>

<item>użytkownik wieczysty</item>

<value>3</value>

</opt>

<opt>

<item>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu</item>

<value>4</value>

</opt>

<opt>

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item>

<value>5</value>

</opt>

<opt>

<item>najemca, dzierżawca, użytkownik</item>

<value>6</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID43" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>37. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne,*</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>38. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne,</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID43" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>37. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne,*</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>38. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne,</item>

<value>2</value>
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</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID3" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID3" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID2" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID2" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID1" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</value>

</opt>
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</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID1" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID0" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" xmlns="">

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item/>

<value>1</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>
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</for_submit>

</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 ev:event="xforms-refresh">

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

</xf:action>

</xf:model>

</head>

<body>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; margin-bottom: 10px;">

<colgroup>

<col width="70%"/>

<col width="30%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td> </td>

<td style="padding: 0 5px 0 50px; text-align: left; vertical-align: top;">

Załącznik Nr 1<br/> do Uchwały Nr 97/XXI/2019<br/> Rady Miasta i Gminy Sanniki

<br/> z dnia 31.12.2019 r.</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black;">

<colgroup>

<col width="15%"/>

<col width="85%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: center; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

</strong>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 1px 0 0;">Podstawa prawna:

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).</td>

</tr>

<tr>
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<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 1px 0 0;">Składający:</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;">Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy 

Sanniki, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 

zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 1px 0 0;">Termin składania:

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;">W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej 

nieruchomości.</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 1px 0 0;">Miejsce składania:

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;">

<em>Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki</em>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="100%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: center; vertical-align: top;">

<strong>ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI: Burmistrz Miasta i Gminy 

Sanniki</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="5%"/>

<col width="95%"/>

</colgroup>

<tbody>

Id: BDA9737E-996F-42AF-9F2E-58333F8E13F2. Podpisany Strona 16



<tr>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6;">

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

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

border: 1px solid black; border-width: 1px 0 0 0;">1. Obowiązek złożenia 

deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę):</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 2px 2px 2px 5px; text-align: right; vertical-align: top;">

<xf:select _bind="ID0" appearance="full" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

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

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</td>

<td style="padding: 2px 5px 2px 2px; text-align: left; vertical-align: top;">

pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty: <xf:input _bind="ID4"

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>)</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 2px 2px 2px 5px; text-align: right; vertical-align: top;">

<xf:select _bind="ID1" appearance="full" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID1')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</td>

<td style="padding: 2px 5px 2px 2px; text-align: left; vertical-align: top;">

korekta deklaracja (data zaistnienia zmian: <xf:input _bind="ID5" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>
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</xf:input>)</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 2px 2px 2px 5px; text-align: right; vertical-align: top;">

<xf:select _bind="ID2" appearance="full" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

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

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</td>

<td style="padding: 2px 5px 2px 2px; text-align: left; vertical-align: top;">

ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (data zaistnienia zmian: <xf:input _bind=

"ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>)</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 2px 2px 5px 5px; text-align: right; vertical-align: top;">

<xf:select _bind="ID3" appearance="full" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</td>

<td style="padding: 2px 5px 5px 2px; text-align: left; vertical-align: top;">

zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: <xf:input _bind=

"ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>)</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="100%"/>

</colgroup>
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<tbody>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;">

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

<br/> *dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi<br/>

**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6;">

<strong>B.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong> (odpowiednie zaznaczyć 

znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="3%"/>

<col width="97%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td style="padding: 5px 2px 5px 5px; text-align: left; vertical-align: top;">

2.</td>

<td style="padding: 5px 5px 5px 2px; text-align: left; vertical-align: top;">

<xf:select _bind="ID8" appearance="full" class="selectVertical" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8">

<xf:label>

<span style="float: left; clear: both;"/>

</xf:label>

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

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="33%"/>

<col width="34%"/>

<col width="33%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 
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solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">3. Nazwisko*/Pełna nazwa**<br/>

<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">4. Pierwsze imię*<br/>

<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">5. Drugie imię*<br/>

<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0;">6. PESEL*/REGON**<br/>

<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0;">7. Telefon kontaktowy<br/>

<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0;">8. e-mail<br/>

<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"

xxforms:size="20">

<xf:label>
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<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="33%"/>

<col width="34%"/>

<col width="17%"/>

<col width="16%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td colspan="4" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<strong>B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**</strong>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">9. Kraj<br/>

<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">10. Województwo<br/>

<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">11. Powiat<br/>

<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>
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<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">12. Gmina<br/>

<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">13. Ulica<br/>

<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">14. Nr domu<br/>

<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">15. Nr lokalu<br/>

<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0;">16. Miejscowość<br/>

<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0;">17. Kod pocztowy<br/>

<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23"

Id: BDA9737E-996F-42AF-9F2E-58333F8E13F2. Podpisany Strona 22



xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

border: 1px solid black; border-width: 0;">18. Poczta<br/>

<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="33%"/>

<col width="34%"/>

<col width="17%"/>

<col width="16%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td colspan="4" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<strong>B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI</strong> (wypełnić jeżeli jest inny niż 

w części B.2.)</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">19. Kraj<br/>

<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">20. Województwo<br/>

<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

Id: BDA9737E-996F-42AF-9F2E-58333F8E13F2. Podpisany Strona 23



</td>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">21. Powiat<br/>

<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">22. Gmina<br/>

<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">23. Ulica<br/>

<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">24. Nr domu<br/>

<xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">25. Nr lokalu<br/>

<xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 
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solid black; border-width: 0 1px 0 0;">26. Miejscowość<br/>

<xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0;">27. Kod pocztowy<br/>

<xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

border: 1px solid black; border-width: 0;">28. Poczta<br/>

<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="33%"/>

<col width="34%"/>

<col width="17%"/>

<col width="16%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td colspan="4" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

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

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">29. Gmina<br/>

<xf:input _bind="ID35" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID35"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>
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</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">30. Ulica<br/>

<xf:input _bind="ID36" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">31. Nr domu<br/>

<xf:input _bind="ID37" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">32. Nr lokalu<br/>

<xf:input _bind="ID38" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">33. Miejscowość<br/>

<xf:input _bind="ID39" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">34. Kod pocztowy<br/>

<xf:input _bind="ID40" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"

xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 
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border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">35. Poczta<br/>

<xf:input _bind="ID41" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top;">

36. Nr ewidencyjny działki/działek (nr działki/działek, jeśli brak jest 

numeru domu)<br/>

<xf:input _bind="ID42" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"

xxforms:size="80">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="100%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<strong>D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)</strong>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top;">

<xf:select _bind="ID43" appearance="full" class="selectVertical" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43">

<xf:label>

<span style="float: left; clear: both;"/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID43')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select>

<br/>* nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi</td>

</tr>

</tbody>
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</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="50%"/>

<col width="50%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<strong>E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:</strong>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">39. Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość, na której powstają odpady komunalne:</td>

<td style="padding: 5px; text-align: right; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<xf:input _bind="ID44" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">40. Miesięczna stawka opłaty 

[zł/osobę]:</td>

<td style="padding: 5px; text-align: right; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<xf:input _bind="ID45" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID45"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">41. Wysokość miesięcznej opłaty 

(iloczyn ilości osób razy stawka opłaty):</td>

<td style="padding: 5px; text-align: right; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<xf:input _bind="ID46" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46"

xxforms:size="20">

<xf:label>
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<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 1px 0;">42. Wysokość przysługującego 

zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym (iloczyn ilości osób razy kwota zwolnienia od 

osoby):</td>

<td style="padding: 5px; text-align: right; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<xf:input _bind="ID47" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID47"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0;">43. Wysokość opłaty po odliczeniu 

przysługującego zwolnienia (różnica pomiędzy kwotą z poz. 41 i poz. 42):</td>

<td style="padding: 5px; text-align: right; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0;">

<xf:input _bind="ID48" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 1px; margin-top: 10px;">

<colgroup>

<col width="50%"/>

<col width="50%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; 

background: #e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0 0 1px 0;">

<strong>F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>

</td>

</tr>

<tr>
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<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0 1px 0 0; height: 75px;">44. Miejscowość i data<br

/>

<xf:input _bind="ID49" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID49"

xxforms:size="20">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>, <xf:input _bind="ID50" ref=

"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0; height: 75px;">45. Czytelny podpis</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 1px; margin-top: 10px;">

<colgroup>

<col width="100%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; background: 

#e6e6e6; border: 1px solid black; border-width: 0;">

<p style="margin: 0; text-align: justify;">

<strong>Objaśnienia:</strong>

</p>

<p style="margin: 0; text-align: justify;">

<strong>1.Do punktu A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: należy zaznaczyć 

PIERWSZA DEKLARACJA, gdy podmiot/osoba składa deklarację po raz pierwszy, 

należy zaznaczyć NOWA DEKLARACJA w przypadku, gdy zmianie ulega miesięczna 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z 

poprzednio złożoną deklaracją, należy zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJI w 

przypadku, gdy zmianie ulegają dane nie mające wpływu na wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnym, należy zaznaczyć USTANIE OBOWIĄZKU 

UISZCZENIA OPŁATY w przypadku, gdy dana nieruchomość przestaje być 

zamieszkała.</strong>

</p>

<p style="margin: 0; text-align: justify;">

<strong>2. Do pkt D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW:</strong> należy zaznaczyć <strong>pkt 37</strong>. jeżeli 

właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik wieczysty/ jednostka organizacyjna 

posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu/ inny podmiot władający 

nieruchomością/ najemca, dzierżawca, użytkownik nieruchomości zamieszkujący w 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym, kompostuje bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. <strong>Pkt 37</strong> nie dotyczy 
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nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Należy zaznaczyć 

<strong>pkt. 38</strong> jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 

przekazywane odbiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie Miasta i 

Gminy Sanniki.</p>

<p>

<strong>Pouczenie:</strong>

</p>

<p>1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438, z 

późn. zm.).<br/> 2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn 

zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki określi w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br/> 2. W przypadku 

uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zawiadamia właściciela nieruchomości o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako 

iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku 

właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i 

uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 

zawiadomieniu. Deklaracje można złożyć:<br/> a) osobiście w formie papierowej 

w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, lub<br/> b) za 

pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 

169, 09-540 Sanniki, lub<br/> c) za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w 

ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełni formularz 

deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP).</p>

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

<strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong>

</p>

<p style="margin: 0; text-align: justify;">Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 

Nr 119, str. 1, ze zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.</p>

<ol style="margin: 0;">

<li style="text-align: justify;">Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Urząd Miasta i Gminy Sanniki reprezentowany przez Burmistrza, z siedzibą 

w: Warszawska 169, 09-540 Sanniki,e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.</li>

<li style="text-align: justify;">Administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych w osobie Pawła Modrzejewskiego. Kontakt w sprawie ochrony danych 

osobowych: inspektor@kiodo.pl.</li>

<li style="text-align: justify;">Administrator danych osobowych przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na 

podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
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publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a także w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. lit. 

c RODO).</li>

<li style="text-align: justify;">Podanie danych osobowych jest obowiązkowe – 

jeśli wynika z przepisów prawa – lub dobrowolne – jeśli dane przetwarzane są 

na podstawie Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</li>

<li style="text-align: justify;">W związku z przetwarzaniem danych w celach, 

o których mowa w punkcie 3, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:<br/>

<p style="margin: 0; padding-left: 25px;">a) organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;</p>

<p style="margin: 0; padding-left: 25px;">b) podmioty, z którymi 

administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(dostawcy usług, kontrahenci).</p>Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane 

sądom lub organom ścigania dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub 

cywilnego.</li>

<li style="text-align: justify;">Pani/Pana dane są przetwarzane przez okres 

uzasadniony realizacją celu. Okres przetwarzania uzależniony jest od 

możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych 

jest wymagana z uwagi na przepisy prawa.</li>

<li style="text-align: justify;">W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 

do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.</li>

<li style="text-align: justify;">Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, nie będą profilowane. Administrator nie planuje również 

przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych.</li>

</ol>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style="width: 100%; border-spacing: 0; border: 1px solid black; 

border-width: 0 1px 1px 1px;">

<colgroup>

<col width="100%"/>

</colgroup>

<tbody>

<tr>

<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top; border: 1px 

solid black; border-width: 0; height: 175px; background: #e6e6e6;">

<strong>H. ADNOTACJE URZĘDU</strong>

</td>
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</tr>

</tbody>

</table>

<div style="clear: both;"/>

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = 

getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i &lt;

elements.length; i++) appendBrIntoVertical(elements[i]);}function 

appendBrIntoVertical(node) { var len = node.childNodes.length;

for(var i = 1; i &lt; len; i++){ var elem = 

node.childNodes[i]; if (elem.hasChildNodes()) { var 

child = elem.childNodes[0]; if (child.tagName != 

'BR') elem.insertBefore(document.createElement('br'), 

child); } else

elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function 

getElementsByClassName(classname, node) { var a = []; var re = new 

RegExp('\\b' + classname + '\\b'); var els = 

node.getElementsByTagName('*'); for(var i=0,j=els.length; i &lt; j; 

i++) if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]); return a;}

</script>

</body>

</html>

</xforms>

</xforms>

</Formularz>
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