
UchwalJ Nr XIII.93.2020 

Rady Gminy Siubice 


z dnia 71utego 2020 roku 


w sprawie: okreslenia wzoru wniosku 0 wyplat~ dodatku energetycznego. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 115 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zml), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tj. z 2019 rl., poz. 755 ze zm?) Rada Gminy Slubice uchwala, 
co nastypuje: 

§1 

Okresla siy wz6r wniosku 0 wyplaty dodatku energetycznego w zal,!czniku do niniejszej 
uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jto~i Gminy Slubice. 
I 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

lzmiany opublikowano w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 oraz poz. 1815, 
2zmiany opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2348; w Dz. U. z 2019 r., poz. 730,poz. 1435, poz. 1517, 
poz.1520, poz. 1524, poz. 1556 oraz poz. 2166. 



Zalqcznik do Uchwaly NrXII1.93.2020 
Rady Gminy Slubice 

[ z dnia 7 lutego 2020 roku 

WNIOSEK 
o wyplat~ dodatku energetycznego 

I1. 	 DANE WNIOSKODA WCY 

I 


Imiy: 	 I Nazwisko: 
[ 

PESEL: 	 Numer telefonu:* 
I 	 I I I I I I I I I I I 

Kod pocztowy: 	 Miejscowosc:
I 

Ulica: Numerdomu: I Numer lokalu: 

Liczba os6b w gospodarstwie domowym: 

*) Podanie numeru telefonu nie jest obowiq.zkowe, ale ulatwi kontakt w sprawie wniosku. Wyrazona zgoda mOie zostac 
cofniyta w dowolnym momencie, poprzez zlozenie oswiadczenia u Administratora. 

2. 	 OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, co nast~puje: 
• 	 powyzsze dane Si! prawdziwe; 
• 	 przyznano mi dodatek mieszkaniowy decyzji! nr z dnia 

• 	 zamieszkujy w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 
• 	 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaZy energii elektrycznej zawarta z przedsiybiorq 

energetycznym jest obowii!zuji!ca; 
• 	 zapoznalemlam siy z warunkaml uprawniaji!cymi do uzyskania zryczaltowanego dodatku 

energetycznego. 

3. SPOSOB WYPLATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

D w kasie Urzydu 

D na rachunek bankowy 

4. 	 WARUNKI UPRA WNIAJ1\C"& DO UZYSKANIA ZRYCZALTOWANEGO 
DODATKUENERGETYCZN£GO 
1. 	 Zryczaltowany dodatek energetydzny przysluguje odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej 

tj. osobie, kt6rej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. 0 dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.2133), kt6rajest stroni! 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaZy energii elektrycznej zawartej z przedsiybiorci! 
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. 	 Zryczaltowany dodatek energetyczny wyplacany jest do 10 dnia kazdego miesii!ca z g6ry, 
z wyji!tkiem miesii!ca stycznia, w kt6rym dodatek energetyczny wyplaca siy do 30 stycznia danego 
roku. 

data podpis wnioskodawcy 

Zalaczniki: p ",. vVcJ . A 
Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzed energii elektrycznej zawartej z przedsiybiorstwem energetycznym l 
(oryginal do wgl/!du). 

11 1 Janl/szew. ki 



Uchwała Nr XIII.92.2020 

Rady G;miny Słubice 


z dnia 7 lutego 2020 roku 


w sprawie: 	 upoważnienia Kierownib Gminnego Ośrodka Pomoey Społecznej 

w Słubicach do zalatWiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej. dotyczących zry.....łtowanego d.datku 
energetycznego, o którym mowa w ••tawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyezne. 

• 
N. podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmIJ oraz art. Sd ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.') Rada Gminy w Słubicach uchwala, 
CO następuje: 

§I 

Upow_ia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym 
do w),dawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatków 
energetycznych dla odbioreów wrażliwych energii elektrycznej, o klÓrych mowa war!. 3 pkt 
13c ustaw)' z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 11. z 2019 r., poz. 755 
ze zm.), zamieszkałych na terenie gminy Słubice. 

§2 

Wykonanie UChwały powierza si~ Wójtowi Gminy Słubice. 

§3 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowyme Województwa Mazowieckiego 

.I RudyPr:rxwouOICZ ex 
,. 

!nI1JI\.",:rW\Kl 

izmlany opublikowano w Dz. U, l. 2019 r., pOl. 1309, pOl. 1571, poz. 1696 ora2. pOl. 181S, 
lzmlaoy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2348; w Dz_ U. z 2019 r., poz. nO,pOl. 1435, poz. 1517, 
poz. 1520, pol.. 1524, pOl. 1556 oraz pOl. 2166. 



• 


UZASADNIENIE 

Na podstawie art.5c ustawy Prawo energetyczne dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy 

'WTażliwemu. tj. osobie~ której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.l 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z2019r. 

poz. 2133), która jest struną umO'wy kompleksowej lub umuwy sprzedal:y energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 7.amieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej (art.3pkt. 13e ustawy). Zgudnie zart.5f ust l prawa energetycznegO', wyplata 

dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządO'wej, któregO' wypłacanie należy 

dO' kO'mpeteneji gminy. Według art.5d ustawy, dodatek energetyczny przyznaje w drodze 

• 	 decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy może na podstawie art,39 ust.4 

ustawy o samorządzie gminnym upowaZnić do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej również organy jednostek i podmiotów. O których mowa w art.9 

ust.!. Są tu między innymi jednostki organizacyjne, do których należy Gminny Ośrodek 

POmO'cy Społecznej w Słubicach. Należy podkreślle, że wypłata dO'datków energetycznyeh 

uzależniona jest od wypłaty dudatków mieszkanlowyeh, a te realizo""3I1e będą rówoież 

w Gminnym Ośrodku Pomoey Społecznej w Słubicach na mocy zarządzenia Wójta C'tl1liny 

Słubice w sprawie uPO'ważnienia Kierownika GOPS w Słubicach. Jak wskazano na ws~pie, 

przyl.nawarue dodatku energetycznego Jest ściśle związane z przyznawaniem dodatku 

mieszkaniowegO', upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka PO'mO'cy Społecznej 

w Słubicach do prowadzenia postępowań i 'WYdawania decyzji administracyjnych 

• 	 dotyczących przyznawania dodatku energetycznegO' jest zatem uzasadnione. 

I 
, 




• Uchwała Jr XIn.91.2020 
, . 

Rady Gminy SłubIce 
z dnia 7 l~tego 2020 roku 

I 
w spraWIe; 	 ustalenia wzoru deklarat:ji o wysokości opIaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi :składanej przez właścicieli nieruchomości, 
n. których zamieszl<ują mijlszkańcy. 

I 

N a podstawie art 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmI) oraz art. 6m i art 6n ustawy 
z dnia 13 ",neśnia 1996 r. o utrzymaniu czyslości i porząd1:u w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 ze zm.') uchwala się, co następuje: 

• 
§ l. Określa się 'wzór deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnYlni składanej przez właśeicJeli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, stanowiący załącznik m 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, wła~ciciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy 
użyciu jednego z poniższych sposobów: I 

I) 	w ronnie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy w Słubicach, ul. Płocka 32, lub za 
pośrednictwem poczty przesłać Jist~m na adres erzędu Gminy w Słubice, ul. Płocka 
32, 09-533 Słubice, . 

2) 	 w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. przy 
wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 
dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.1l1 

§ 3. L Format elektroniczny wzoru deklaracji) o którym mowa w § l niniejszej uchwały. 
określony jest w fonnacie XML 

2. Deklaracja przesłana w fonnie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą Wa711ego kwaliftkowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia OS września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyiikacji elektronicznej (ti. Dz, 
U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.3

) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUM 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.4). 

3. 	Układ informacji i powiązań pomiędzy danymi w deklaracji w formacie XMl. określa 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Dokument XML, o którym mowa w § 3 ust. l niniejszej uehwały, zgodny jest 

ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów elektronicznej Platformy C'sług 

Adminislracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

O informatyzacji działalności pod.miotąw realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 

r. poz. 700 ze zm.). 

~~. Deklara~~ę, o której..mowa w § 1, wł1Ciciel njeruchomoścl obowiązany jest złQżyć: 

l Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019r" poz. D09, pozJ696. pOl.. lS15 i POL 1571. 

~ Zmiany ustawy opublikowano w Dz,U. z 2019r,. poz. 1579, 

} Zmiany USlawy opublikowano w Dz.U. z2019r.• poz.1590, 

4 Zmiany ustawy opublikowano w DLU, z2019r., poz.730. poz.848. poz.60, poz.1590, pol_2294. 


www.epuap.gov.1l1


l) 	w terminie 14 dni od dnia zamieszlumia na danej nieruchomości p.erwszego , 
mieszkańca. 

2) 	w przypadku zmiany danych będących pedstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
ohcwiązaoy z!oryć nową dckJJJrację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
m!esIąCu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 7.a gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 7mieIlionej wysokości uiszaa się za miesiąc w którym nastąpiła 
zmiana. 

§ 5. Wykonanie uchwaly pewim:" się Wójtowi Gminy Slubice. 

§ 6. Traei moc uchwala Nr XVIILl14.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w s.prawie określenia wzoru deklar.ru.ji o W)'sokośei opłaty za gospodarowanie odpadami 
kOffiwtalnyrni składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urzęd. Woj. 
Ma:ww. z 2016 r., pez. 6126). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ł.!azowieckiego 
i wchodzi po upłyv.ie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

/ 

http:up�yv.ie
http:deklar.ru.ji


• 


UZ81illdnienie 

Zgodnie z art. 6n ust. l ustav.y z dnia 13 września 1996 f. o utrzymaniu czystości i porządku 
wgrn]nach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność 
zapewnienia prawidłowego obliczenia \\ysokości opiaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiąct;j akt prawa miejscowego, wzór: 
dek1aracjj o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, o~jmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej \\'YPełnienia oraz 
pouczenie, ze deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała 
zawiera także informację o tcnninach i miejsęu składania deklaracji. 

Stosownie do art. 6m ustawy właściciele nieruchomości obowiązani są do zło.tema do wójta, 
burrnistiL..a lub prezydenta miasta deklaracji 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. 

• 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości nale:tnej opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową de1darację w tenninie 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. 

d 1!'I..'VRUdYPrz.ewo n~:}I..:) 

li 

• 



Załącznik Nr l 
do Uchwały Nr Xm.91.2020 
Rady Gminy Słubice 
z dnia 7 lutego 2020 c, 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OnATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 


-_ ..._---

D właścicieł nieruchomości 
o współwłaściciel 

I 
l 
t 

I 

o użytkownik wieczysty 
D jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub uzytkowaniu i 1 

I o inny podmiot władający nieruchomością .. ._~ i J i 
fD. J)ANE SKLADAJĄCEGODEKLARAC~.. ---=r:=Jm ___••• 

. D.I DANE INDETYFIKACYJNE T i , 
-'4. Nazwisko/Nazwa ... I5: PiCTW'lZc imTę-"--~"-J'Drugie imię _ ..-~..-~ 

~i~ESEUREOO"'I NU.rn;"'~8·.Numer .eiefone kon•.;Ictowego"·-· 1 9:--i.m.ilH ..... ...--~..--; I 
~E.ADRiSZAMI~REsslliDZ]iiY.=---~ .L__~ --~... i....J 

; 10. Kr.j TIT Województwo ·lI2.Powiat J! 

··..m '15. mkakGnun.-~···· . i14.MIejscnwość---~ «~--~ --.----~... 
h6. ",domu ! 17. NdokatU , fs. Kod poczto;;y--"-'--" 19. Poczta ..~ 
• ; I 
I'.A!>"'" ,u!.oo,O'."" D.... Kro"" "M!>~";")r-@-~ ~ 

I 20. Gm!na i 21. Miejscowość _ __ 22. Ulica ,

_'- -'-- -j 
27.NumerewidencyjnY~Ziałki"(jJd:.~-=4m=dOm\l) __._________.._ ___ .._~__.._~~J 



11~~=t:~=~=:::=:i::y=:::;~DP~ÓJW)

komunalne"(dotycl:ynieM1homości zabuOOwmydl budynkami ~~ijednornd:rinnynu) " , 

. '. 
fct:l=2;;-9.-ru-C·~e-po-Sl-:·."'d:-.-m--;k-o-m-po-sto-:-wnika-:·"-p-r-zy-d"'o-m-o-we-g-o""j:-m-:·e-kompoc-·····stujęw-nim~bioodpadówstanowiących-" . 
~ykomunrun. . 

·fi. OBLICZENIE WYsOKOśCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ~ÓDPADAMI I 
,~OMUNAL~NYNn~~:__________________..,_~_____________·____~~______~1U 
130, Liczba osób zamieS1'xującycn nieruchomość 
I (wskazanąw częOOi F), 

31. MiesięCZllA staw.. opłaty(zIJ osobę) 

r3i. WysoiWść opłaty miesięcznej (iloczyn osób 
-+--_.---.._------..----------

, zamieszkujących nieruchomość i stawki opłat) 

I, --J-_._---
133. Wysolroóć przysługującego zwolnienia z tyuHu 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
kom1lnlllne w kompostowniko przydomowym I 

_.~---," . ---------~ 

34. Wysokość miesięcznej ~aty za gospodarowanie 

odpadami komunaJnymi po odliczeniu przysługującego 


..----111~:~~IS OSOBY SKiAi>Ai,..M:.E:J:~Iq,~~"'JĘ"'··':.·~~.==~===~ .-----------1135. Miejscowość i data i 36. Czytelny podpis składającego deldarację: 

t... ADNÓTACJE-ORGANu--:- .._:=____~__~__~____ ~=________ 
I--"~" ~... ~.. _~....--_.--... ---._--- 
, OBJAŚf1dENIA: 

I. DO PlJNKTC B. OBOWIĄZEK ZLOŻEr"'LA DtKLARACJI - naldy zazntu:xy(': 

- plllt"WłZa dek.Laracja·gdy podmiot/osoba składa deklarację po I'HZ J'iCl"Vł1l.l:Y• 

• zmia•• danydl- w przypadku 1l'IlUmy danych będących podstawą Imienia wysokości należnej op!aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
~ korekta deldamcjt- w przypadku. gdy 2'lllianie ulegają dane nie mające wpływu na wysokOŚĆ opłaty za gospodarowanie odpadilIlli 
kooamalnymL 
2, Do pkt (i, OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWXlKA] KOMPOSTOWANIU BlOODPAOOW: należy mznaczye 
pkt 28. je.tell wtakicid! wspól:właścicid! \ltytkowtllk wieczysty,! jednostka organfm::yjna posilsdBjp nieruchomość w z.arządzic lub 
uZytkowanW/ inny poda:U« wtwiający I'l.ie:rucImnmciąl najemca. dzierl:awca. -o~ oieruch.ot:uo$eł zami<SZkujący w budynku 
młesń:aJnymjednorodziMym. kompostuje bioodpody sf..arlowi~ odpady komunaln.e w Jrompostowniku przydomowym. Pkt 1.8 nie dotyczy 
nieruehomości ~udowanych budyn.k.brni wielo1okaIowym.L ~ależy l'.:Wł8CZyĆ pkt. 19 jeteU bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 
pnekazywftłle odbiorcy odbierającemu odpady komunalne na termie Gminy Słubice 

... w przypadku o~b fizyCZllycl:t REOON podaje się, o ile zostal nad.any 
n pole nieobowiązk:owe 

POUCZENIE: 

l) Niniejsza deklarscja stanowi JKldstawę do1l'}'!tawienia tytułu wykoJ\sw(':t.eg(l, %gOdnie z przepiumi Ultawy z dllla 17 afrwes 

l%() r. (I portępowsll.lu egzehcyjnym w administracji (tj, D:LU.:ot llJl9r.. po7-14J8 ze un.) 

7:} Zgodnie Z art. 60 ustawy z dnia 13 ~nla 1996 r. o utnymaniu ~ki i porządku w gmiruu:b (\j. Dz. U. z2019 r" poz. 2010 ze zm.} 

w razie ttwUoiellill dektaracji OwysokoŚCI opiaty za gospodarowanie odpadami komlJlł8lrl)'IIll albo uzasadnionych wWliwości co do danYCh 


·1 UlWlctycb w dcllllracji, Wójt Gminy Słubice okreś!.t w drodze decyzji wysokość opłaty za ~anie odpadami komw:alnymj, 
3) W przypadku uchw"a.lenla nowej 5tawki opłaty za gospodsrov\'anie odpadami komunalnyrni Wójt Gminy Słubic zawiadamia wWciciela 

~".~!~1"!fI!!l~~~~"~~~ścj ..9ułaty za..g~ar~~~ komuna1ąym:i wyl~.l!!co i!~ nowej s~wki opłatr. i danlcQ.. 

http:port�powsll.lu


~~"illidanych w dcldarii(:jt wtakim przypadku właściciel nierldtomo~ci nie jest obowiązany do z:wierlia nO'Alefdelclamcji j uL'iZCza Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości pod$j w uwiadomieniu. i 
4) Właściciel nierucboroo~ci jest obowiązany złożyĆ dekla,łację () wysoko~d opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ao Wójla 
Gminy Słubice w 1erminie 14 dni od dnia l1łIllieszkania na dłnej nieruchomości pierwszego mieszkańca. : 
5) W przypadku zmiany da..,ycb będących podstawą U~eni8. wysoKości nsletnej opiaty za gospod8IDwanie odpadami kom4flwnymi 
wl8ściciel nierueholl'lmld jest obowiązany złożyć nową "arację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu., w: k.tórym,, 	 nastąpłłn z:mianlt : 
6) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnycli w ..4ienionej wysokości uiszcza się:za miesiąc w którym nastąpiłazmi.ana. 
1) Deklarację moma :eożyć: -T 
a. illlObHcic w frumie papierowej w Urzędzie Gmlny Słubice. ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, lub 
b. za pośrednictwem poczty na ad.-es l.:IZąd Gmin~ Słubice, uL Ploek,a 32. CJ9..533 Słubice, lub 
c. za poSrednictwem ŚIOOk6w komunikacji elektl;niemcj. za potn()(;'ł elektronicznej skrzynki podawczej ftmkcjo:lującej w rafmu;b 
ePUAP pod adresem: ww,"u:puap.gov.pl 

K1..AU~ULA iNFORMACYJNA 
Zgodnie z Rrt 13 RolpO!Zędzenia Parlamentu Europejskiego! Rady (UE) 20161619 7- dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycl1'lym w związku l przelwauB!liem danych osolxrlVY~ i w Spt1>wie swobodnego puepływu takich danych OraL uchylenia dyrektywy 
l)5/46JWE (ogÓlne rozporlądzenie o ochronie danych -, RPDO) (Dx Ur7. UE L 2016 Nr lI9, str. l, ze zm,). informujemy Q iasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobow)'ełi oraz o przysł~jących Pani/Panu prewach 7- tym związanych. 

l. Admiuistratorem PanalPani danyeh osOOowych jest Wójt Gminy Słublt~ x siedzibą w Słubicach uL Płocka 32, 09-533 Słubice, «:1. 24 271 
S.9 31, maiL; ugslubice@nlocmBII.nl I 
2.. Inspektorem ocb:rony danych jest Martyna CzarnecKa ut Płockn32, 09-533 Shibice, tej. 24277 &9 3.5. e-mail Il.1!.!!:!YTI1M;z@.;;JJ.jbicefttB.pl; : 
3. Celem przetwarzania danych jesl wrganizowtlhle odbierania odpad6w komunalnych, naliczanie opiat oraz dokOOywanic 
stOsownych rozliczeń, Poostawę prnwną przetwarzania stanowi nrt 6 ust I lit c ogólnego rozporządzenia o Qch.·"(lOie danycb (RłlOO) w 
rw:lązk.u z nrt 6n ust. l pkt l,art. 6m oraz art. 6h ustawy l'l dnia 13 września 1996 t, o utrzymaniu ezystośd i porządku w gmimu:h (mkst . 
jednolity: mu. 2019 poz. 2010 ze zm.) . 
4. Odbiorcami danycb osobowych mogą być: pra.Wwnicy administratora, organy władzy publiczncj oraz podmioty wykonujące 
:r.ad(\l)ia puhliczne lub dziaJające na złeccnie organów w~ puhlicznej lub ndministratora, w zakresie j w celach, które \V)inikaJ4 z 
przepjsów powszechnie obowiązującego prnwu. ! I 

.5, Pani'Pana dane osobowe przechowywillle będ4 przez $es odbierania oopadów komunalnych, a następnie przez okres wynikający z 
włśiwych przepisów prawu.: i 
6. Przy:Iługuje Pani/Panu prawo dostępu do Peni!Pana dan,'clt oraz prawo iądania ich sprostowania. żqdania ich usunięcia lub ~ienmia 
pnetwanania. gdy ZflChodzą określone prllWem QkQEcznośc~, ' 
7. Przysługuje PanilPa!Ul róvmtez prawo ' do ~rczego właSc:wego w .~praw1l>:lh oc.'lrony danych osobQwy<:h .j. 
do Pre:usa Urzędu Ochrony Danycb Osobowych (ut Warszawa). i 
8. Podanie danych jest wymogiem 	 do rea1izaqi ceIÓwo..~;'Ch w arf, 3 ustawy z dnia 13 wrześni~ 19% r. 
o ull'2.}'tłWiiu aystości i poaądku w grrlinacb : DL.U. 2019 POL 2010 ze zm.). , 
9, Dane nie będą przetwarzane w .~posób nie będą profilowane, Administrator nie phltluje równia ~ać ; 
Pani!Pana danych do paD.stw trzecicb ' : 
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dek!aracjl&amp;lt;/strong&amp;gt;- w przypadku, gdy zmianie uJegąią dane nie mające wpły'>\-'U na wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi .&amp;lt;JIi&amp;gt;&amp;# I O;&amp;h;/ul&amp;gt; &amp;# l O;&amp;It/Ii&amp;gt;&amp;# I O; 
&amp;I~Ii&amp;gt;&amp;It;,tmng&amp;gt;Do pkt G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 
KOMPOSTOWNlKA I KOMPOSTOWANIU BlOODPAD&amp;amp;Oacure;W:&amp;lc/strong&amp;gt; 
nale.!:y zaznaczyć &amp;lt;strong&amp;gt;pkt 28&amp;1t;/strong&amp;gt;. jezcli właścicieli 
wsp&amp;amp;oacute;łwłilŚcicicl! uźyikownik wieczystyl jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość 
w z.arząd71c Jub utytkowaniu! inny podmiot władający nieruchomością! najemca, dziet"Żawca, użytkownik 
nieruchomości zamieszkujący w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, kompostuje bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. &amp;lt;strong&amp~gt:Pkt 
28&amp;1t;/strong&amp;gt. nie dcrtyczy nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalQwymj, Należy 
zaznaczyć &amp;lt;s1rong&amp;gt;pkt. 29&amp;ltjstrollg&arnp;gt;jeżeli bioodpady stanowiące odpady 



• 

• 

• 


• 


komunalne będą przekaz:ywane odbiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie Gminy 
Siu bice&arnp; 1t;lli&amp;gt;&amp;# I O;&amp; It;lol&amp;gt;&.mp;# I O;&amp;It;p&arn p;gt;' w przypadku 
os&amp;amp;oacme;b fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany&amp;lt;br I&amp;gt; .. pole 
uieobowiązkowe&amp:łt;!p&amp;gt;&amp;#1 O :&~; lt;p style""'&amp;q uot;margin: O; text-align: 
justify";&arnp;quot~&amp;gt;&amp;It;s1rong&amp;gt;J>OUCZENIE:&amp;h;lstrong&amp;gt;&amp;łt;/p&amp; 
gt~&amp;# l O;&amp;lt;ol sty le=&amp;q uot;margin~tap: O;&amp;quot;&amp ;gt;&amp;# 1 O;&amp;lt; li 
sty Ie=&amp;quot;text -align: justi fy;&am p;quot;&amp:gt;&amp; lt;strong&am p;gt;N iniejsz.a deklaracja stanov.'l 
pOdstawę do wystawienia tytułu v.ykonawczego, zg~nie z przepisami usta"")':l dnia 17 czerwca \966 r. () 
postępowaniu egzekucyjnym w admini~tracji (tj. Dz.U. 'Z, 2019r.. poz.1438 ze 
zm.)&amp;lt;lstrong&am p;gt;&amp; łt;/li&amp;gt;&amp;# l O;&am p; It;li s tylc=&amp;quot;text -ailgn: 
justify;&amp;quot~&amp;gt;Zgod{lle z art. 60 ustawy z dnia l3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
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przepis&amp;am p;oacute;w prawa.&amp;1t;/l i&amp;gt;&amp;# IO;&amp;l t;li styleo=&amp;quot;text-a Iign: 
justif)';&amp;quot;&amp;gt~rzysh1guje PaniIPanu prawo dostępu do PaniIPana danych oraz prawo ządania ich 
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cld originalId=&quot;ID32&quot; id=&ąuot;wnio:TrcscDokumentwwnio:WartoscJwnio:ID32&quot; 
~&quot~&quot~ label""'&quot;&quot~ lsHidden""&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isRl-adon1r-&ąuot;false&quot; relevantExpF&quot;true()&quot;&gt;&lt~properties&gt;&It;editBox 

siW"'&quot;20&quot; validConst=&quot;&.quot; 
validAlann=&quot;&quot~&gt;&lt;fieJdType&gt;&lt;none!&gt;&11;/tieldType&gt;&lt;,'alidation&gt;&lt;nonci 
&gt;&lt;/vnlidation&gt;&lt;/editBox&gt;&łt;/propertties&gt;&!t;bchaviour/&gt;&lr;/FormField&gt;&!t;FnrmFi 

eld original1d~quOt;ID33&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentuiwnlo:WartoscJwnio;JD33&quot; 
ty~&quot;&quot; iabel~&quot;&quot~ isHidden""łił;.quot;falsc&quot; isRequired""&quot~fulse&quot; 
isRcadonl)-&quot;faJse&quot; relevantExpr=&quOt;trueO&quot;&gt~&lt;propeńies&gt;&łt;editBox 
size=&quot;40&quot; validConst=:&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&łt;fieldType&gt;&łt;none/&gt;&lt;lfieldType&gt;&It;va1idation&gt;&It~none/ 

&gt;&ltjv,!idation&gt;&lt;leditBox&gt;&l~lproperties&gt;&I~behayjoorl&gt;&ltiFormFjeld&gt;&l~FormFi 

",Id origlnaUd=&quot;IDl &quot; id=&quot; wnlo: T tescDokumcntu!wnio: Wartosc/\\-uio: ID1&quot; 
tyfP"&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quotJalse&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonIF&quotfa!se&quot; relevantExpF&qu~trueO&quot;&gt;&lt;properties&gt;&It;mdioButtonGroup 
brcakEłements=&quot;true&quot; sclectOpt=&quot;O&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAJarm=&quot;&quot;&gt;&It;TextLahel&gt;właścicieł 

nleruchomości&lt;lTextLabei&gt;&It;TextLabel&gt;wsp6łwlaścicięl&lt;rrcxtLabel&gt:&lt:TexrLabel&gt;uJ.yt 

kownik wieczysty&l1;JTextLabel&gt;&lt;TextLabcl&gtjednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu&lt/rextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;inny podmiot władający 
nieruchomością&lt;rrextLabel&gt;&lt;lradioButtonGroup&gt;&łt;/propertics&gt;&1t;behaviour/&gt;&ltiFoml 

Ficld&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID2&quot; 
id=&quot:;wnio:TrescDokumentulwnio:Wartosc/wnio:JD2&ąuot; typ""'&quot:&quot; label=&quot;&quot; 
i&Hidden""'&quot~false&quOt; isRcquired""&ąuot;false&quot; isReadonlr&quot;false&quot; 

http:nleruchomo�ci&lt;lTextLabei&gt;&It;TextLabel&gt;wsp6�wla�cici�l&lt;rrcxtLabel&gt:&lt:TexrLabel&gt;uJ.yt


bs 

relevantExpr=&quot;true{)&quot;&gt;&lt;properties&gt;&It,editBox size::c&quot;20&quot; ,. 
validConsr-&quot;&quot; 
validAJann::c&quot:;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;nol1e/ 
&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&łt;IFormField&gt;&łt;FormFf 
eJd originalId=&quot;ID3&quot; jd=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnió:Wartosc/wnio:ID3&quot~ 
t}'P""'&quot;&quot; label""'&quot;&quot; isHidden::oc&quot:false&quot; isRequired:o&quot;false&quot~ 
lsReadonł;.=&quot;faJse&quot; relevantEltpr&quot;trueO&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBolt 
sizc-==&quot;20&quot; valjdCon..~&quot;&quot; 
validAlarrn=-&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&It;/fieldType&gt;&It;validation&gt;&It;nonel 
&gt;&Jt;lvalidation&gt;&lt;/cditBox&gt;&It;/properties&gt;&łt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FonnFi 
eid originalId:&quot;ID4&quot; id""&quot;wnio:TreseOokumentu!wnio: Wanosc/wnio:ID4&quot; 
typ=&quot;&quot.; label""&quot;&quoi; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&qu~ 
isReadonly""'&quot;faise&quot; rełe-vantExpr=&quot;trueO&quot;&gt;&1t;propertles&gt~&lt;editBox 
size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarrn"'&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt,&lt~nonei&gt;&lt;!tieldType&gt;&It~validation&gt;&lt;none/ 
&gt;&1t;/validation&gt;&1t;!editBox&gt;&łt;lproperties&gt;&lt;bchaviour/&gt:&Jr;/FonnField&gt.&lt;FónnFi 

eld originalIlF&quot;ID5&quot; id=&quor;wnjo:TrescDokumefltw'wnio;Wartosc/wnio:ID5&quot~ 
typ=&quotj&quot; label=&quol;&ąUot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired""&quot;false&quot; 
isReadonlY""'&ąuot;false&quot; relevaotExpr4quot;true()&quot;&gt;&Jt;properties&gt;&łt;editBox 
sjze=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarrn""'&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&łt;/fieldType&gt;&lt~validation&gt;&]t;none/ 

&gt;&1tivalidation&gt;&It;!editBox&gt;&lr:,!properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt~&lt;FonnFi 
cld originalId""'&quot;ID6&quot.; id~quot;wnjo:T rescOokumentu1wni o: Wartosc/wnio:ID6&quot; 
typ~quot;&quot~ label=:&quot;&quot; isHidden=&quot;faIse&quot; isRequrrro=&quor,fa1se&quot; 
i5Readonfy=&quot;false&quot~ relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&It;properties&gt;&lt;editBox 
size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarrn=&quo4&quot;&gt~&It;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;ifiełdType&gt:&lt;validatlon&gt;&lt;none/ 

&gt;&h~validation&gt;&l~/editll<>x&gt;&lt;lproperties&gt;&lt;l>ehaviourl&gt;&ltiFonnField&gt;&lt;FonnFi 

etd origtnalId"'&quot~l 07&ąuot; id=&quot;wnio: T rescDokumcntuJwnio: Wartosc/wnio:ID7 &quot; 
t)p~quot;&quot; label=&quot;&quor; isHidden:&quot;false&quo~ isRequired=&quot;false&quot; 
isReadortly=&quot;falsc&quot; re!evantEx:pr=&quot;truc()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 
siz:e""'&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 
\'alidAlarrn"'&quot~&quot;&gt~&!t;t1eldType&gt:&lt;nonei&gt;&lt;/fieJdTypc&gt:&lt;validation&gt;&!t;nonel 
&gt;&It;/validation&gt;&lt;!editBox&gt;&It;iproperties&gt;&lt;bcbaviour!&gt;&lt;lFormField&gt;&1t;FormFi 
eld origioalld=&quot;ID8&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/woio:Wartosdwnio:1D8&quot; 
typ~quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden"""&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;faise&quot; NlevantExpr=&quol;true()&quot;&gt~&lt;properties&gt;&It;editBox 
size=&quot;20&quot; validConst-=&quot;&quotj 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldfype&gt;&lt;none/&gt;&It;lłieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;nonel 

&gt;&lt;Jvalidation&&t;&lt;/editBox&gt:&łt;/propecties&gt;&lt;behaviour/&gt;&ltJFon:nfield&gt;&lt;FormFi 

eld originalId=&quot;ID9&quot, id=&quor;wnio:TrescDokurnentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9&quot; 
typ=&quot;&quot; labcl=:&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevaotExpr-'&quot;true()&quot;&gt;&It;properties&gt;&łt;cditBox 
size=:&quot;20&ąuot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm:z.&quot;&quot:&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&It;/fieldType&gt;&lt;wlidation&gt;&lt;nonei 
&gt;&It;!validation&gt;&lt;/editBox&gt;&It;lproperties&gt;&łt;behaviour/&gt;&lt;/FonnField&gt;&it;FonnFi 

eId originaIId;:;;;&quot;ID1O&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentulwnio: Wartosc!y,ll io: l D l O&quot; 
typ=&quot;&quot; labeI=&quot;&quot; isHidderr=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly-""&quot;false&quot; relevantExpr-&quot;true()&quot;&gt;&łt,properties&gt;&łt;editBox 
slzc-7~&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&h;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;';1łlidation&gt;&Jt;nonc/ 

&gt;&lt;lvalida.tlon&gt;&lt;/editBox&gt;&1tJproperties&gt;&lt;behaviourJ&gt;&lt;/Fon:nfield&gt;&it;FormFl 



• 


• 


• 


dd origina1Id"'&quot;ID ll&quot~ id""'&quot;wnlo: Tr;scDokumentulwnio: Wfl.I'tOSclwnio:ID 11 &qllot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden-""&ąuot;falsc&quot; isRequired=&quot;fałse&quot; 
isReadonly=&quot~fa[se&quot; relevantExJlF&quot;irueO&quot;&gt;&it;properties&gt;&lt;editBox 
size=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&ąuot;&gt;&lt,fieldType&gt;&1t;ttone/&gt;&ltjfieldTypc&gt;&lt;vaHdation&gt;&lt;nonc/ 

&gt;&it;Jvalidation&gt;&lt;JedltBox&gt;&lt/propertles&g1;&It;behaviour/&gt;&It;fFonnFieJd&gt;&lt;FormFi 
eld originalld""&quot;lD! 2&quot; ido·..·&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio: Wartosc/y,rnio: ID12&quot; 
typ'-">&quot;&quot; lahel=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired""'&quot;faJse&quot; 
isReadonly=&quot;faIsc&quot; relevantExpr-&quot;truc()&quot;&gt:&lt;propertics&gt;&łt;editBox 
size=&quot;20&quot; validConsF&quot;&quot; 
va!idAlann:"'&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt&lt;none/&gt~&lVfieldType&gt;&lt;valJdation&gt;&lt:none/ 
&gt;&It;/validation&gt;&14/editBox&gt;&lt;lproperties&gt;&It;hehaviour/&gt;&lt;lForrnField&gt;&lt;FormFi 
eld origina1Id""&quotIO 13&quot; id=-' &quot; wuio: T rescDokumentuJwnio: W artosc/wn io:ID 13 &quot; 
typ=&quot;&quot; label""'&quot;&quot; isHidden-=&quot;false&quot; lsRequired=&quot;falsc&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr-&quot;trueO&quot;&gt;&h;propcrties&gt;&lt;editBox 
size=&quot;20&quot; validConst-&quot;&quot; 
vaHdAlarm""&quot;&quot~&gtj&lt:fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt:validation&gt;&lt;none! 

&gt;&łt;/vaHdation&gt;&It,/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&It;behaviour/&gt;&it;lFonnField&gt;&It;FormFi 

eld originaJld""&quot;ID 14&quot; id=&quot; wuio: T rescDokumentul WlljO:W artosc/ ,"nio: ID 14&quot; 
typ=&quor;&quot; IabeJ""'&quot;&quot; isHidden=&quot~false&quot; isRequired=-&quot;false&quot; 
isRearlonly=&quot;false&quot; relevantExpp&quotlrueO&quot;&gt;&it;ptoperties&gt~&It;editBox 
size=&quot; 1 O&quot; validConst""&q uot;&quof; 
validAlarrn=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&It;none/&gt;&lt;lfieldType&gt;&lt;vaHdation&gt:;&lt;none/ 
&gt;&lt;/validatlon&gt;&It1editBox&gt;&łt;/propertjes&gt;&lt:behavlour/&gt;&ltjFonnField&gt;&lt;FonnFi 

eId or!ginalId=&quot;ID i 5&q uot; id=&quot; ,"n io:T resc [}{)kumentu! wnio: Wartosc/wnio:ID !5&quot; 
typ=&quot;&quot; labelo.o&quot;&quot; jsHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
lsReadonl:y=&quot;false&quot; retevantExpp&quot;l.rueO&quot;&gt;&łt;properties&gt;&łt;editBox 
size~quot; lO&quot; validConst=&quot:&quot; 
validAlarm'''""&quot;&quot;&gL;&lt;ficldType&gt;&h;nonel&gt;&lt;/fieldType&gt;&It;validatlon&gt;&It;nonel 
&gt;&It;/vaUdatlon&gt;&It;ledltBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lr;lF'ormFie1d&gt;&Jt;FormFi 
eld originaHd=&quot:ID16&ąuot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosciwnio:lDl6&quot; 
typ=&quot;&quot; label=-&quot;&quot; isHidden=&ąuot;false&quot; isRequired~quo!;faI5e&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot: relevantExpr-"C&quot.;trueO&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox 
sbre=&quot; I O&quot; validConst=&quo:;&quoi; 
validAJarrn=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&IŁ;none/&gt;&ltifieldType&gt;&li;validation&gt;&lt:none/ 

&gt;&łt;lvalidation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;lproperties&gt;&lt;behaviourl&gt;&lt;lFormField&gt;&lt;FonnFi 

eld orlglnaUd=&quorJD i 7 &quot; id""·&quot;wnio:TrescDokumentufwnlo: Wartosc!wnio:ID 17&quot; 

typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHiddcn=&ąuotJalse&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quoi;false&quot; relcvantExpr-&quottrue()&quot;&gt;&It;properties&gt;&lt;edjtBox 

Sil.e""&quot;20&quot; validConst=&ql.loł;&quot; 


validAlann~&quot;&quot;&gt;&lt:fieldType&gt:&k;nonel&gt;&l,;lficldTY]le&gt;&lt;vatidation&gt;&I~none! 


&gt;&It;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&It;/properties&gt;&lt;bebaviour/&gt;&It;lFonnField&gt;&lt;FormFi 

eld originaHd""&quot;ID18&quot; ld""'&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosclwnio:IDl8&quot; 

typ=&quot:&quot; label=&quot;&quot; isHiddcn=&quotialse&quot; :isRequircd~quot;faJse&quot; 


isReadon1y=&quotlalse&quot: rełcvantExpr-&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;checkBoxGroup 


vaJidConst=&ąuot;&quot; 


validAlarrn=&quot;&quot;&gt;& łt;T extLabc 1&gt;&lt;ff extLabe l&gt;& Jt;checkedV aiues&gt~& IŁ;T extLabel&gi 

;Opej a I &k/fextLabcl& gt;&It, T extLabel& gt;Opcj. 

2&it;!I'extLabel&gt;&lt;JcheckedValues&gt;&tt;/che<:kBoxGroup&gt;&lt;Iproperties&gt:&łt;bchaviout!&gt:& 

It;lF orrnFietd&gt;&lt; F onn F ieId ori ginaII dco.' &quot;IDJ9&quot; 

id""&quot;wnio ~T rcscDokumentu/v..uio: Wartosc!wnLo:lD 19&quot~ typ=&quot;&qUQt; label=&quot;&q uot; 

isHidden=&quot;false&quot; isRequired""&quot;false&quot;. isReadonly=&quot;false&quot~ 




· 

relevantExpF&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt:&lt;checkBoxGroup validConst=&quot;&ąuot; 
validAlann~&quot;&quot;&g1;&lt;TextLabel&g1;&IVrextLabeI&g1;&I,eh<x:kedValues&g1;&lt;TextLabel&g1 

;Opcja l&lt;lTextLabel&g1;&lt;TextlAibeJ&g1;Opej. 
2&Jt;rextLabel&g1;&It;/ebeckedValues&gt;&I~/cbeckBQxGroup&g1;&Jt;lpropertics&g1;&lt;oohaviour/&gt;& 

lt;/FormField&gt;&It;FormField originalId=&:quot;ID2o&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot; typ=&qum;&quot; label""&quot;&quot; 
isliidden=&quQtJalse&quo(; isRequired""&quot;fa!se&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
re levantEx~&quot;trueO&quot;&gt;&lt;properties&gt;&It;cditBox sizc""&qu ot; 1O&quot; 
validConst=&quot;&quot; 
vaHdA1ann""&quot;&quot;&gt;&lt~fieldTypc&.gt;&It;noneJ&gt&Jt:lficldType&gt;&lt;validalfon&gt;&lt;noneJ 
&gt~&lt;!validatton&gt;&lt;/edit&x&gt;&lt;/properties&gt;&It;bchaviour/&gt;&lt;lFonnField&gt;&lt;FormFi 

eld originalId""&q uot;ID21 &quot; id=&quot;wnio: T rescDokumentuJwnio: W artosc/wnio :1021 &quot; 
typ""'&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&:quot; isRequi~&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;fafse&quot; relevantExpF&quot;tru.e()&quot;&gt;&h;propenles&gt;&lt;editBox 
s jzc·;=&quot; 10&quot; validConsr-&quot;&quot; 
validAlarJIF&quot&quot;&g1;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&g1;&It;/ficldTypc&gt;&lt;validation&gt;&I~oone/ 

&gt;&I~/validation&g1;&lt;/editBox&gt;&Jt;/propcrties&gt;&I~bchayioud&gt;&j.;lFonnFicld&gt;&lt;FonnFi 


eld originaild""'&quot;ID22&quot; id=&quot;wnio:TrescDok.umentulwnio:WartoscJwnio:ID22&quot; ~ 

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

isReadonlr&quot;fa1se&quot; relevantExpF&quot;true()&quot;&gt;&It;properties&gt;&:lt;editBox 

siz.e=&quot; l O&quot; validConst""&quot;&ąuoI; 


validAlann=&quot;&quot;&gt;&lt;fieJdType&gt;&h;nonel&gt;&lt;lficldType&gt;&lt;validation&gr;&lt;none' 

&gt;&lt;lvalidation&gt;&!t;/edltBox&gt;&ltjproperties&gt;&lt;behaviour/&gt:&lt;fFonnField&gt~&lt;FonnFl 

eld original[d""&quot;ID23&quot; id""&quot;wolo:TrescDokumentulwnio:Wartosc1wnio:lD2J&qoot; 
l:)'Ir&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHiddeo=&qnot~talse&quot; isRequired=&quot;fałse-&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr-"&quot;true{)&quot;&gt;&lt;properties&gt;&łt;editBox 
size=&quot; 1 O&.quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlann~quot;&quot;&g1;&Jt;fiejdType&gt;&lt;none!&gt;&lt/fi<k1Typ.&gt;&I~validation&g1;&Jt,no"," 

&gt;&It;!validation&gt;&lt;icditBox&gt:&l.tiproperties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;fFonnField&gt~&lt~FormFi 

eld originalld=&quot;ID24&quot; id=&quot;wnio:T reseDokurnentu/wnio:Wartose/wnio:ID24&quot; 
typ""&quot;&:quot: label'-"'&quot;&quot; isHidden=&quot;fałse&quot; isRequired··"'&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpp&quol;aue()&quol;&gt;&łt;propertie.s&gt;&h;editBox 
size=&quot; lO&quot; validCołłst=&quot;&quot; 
validAlarm~quot;&quor;&gt;&lt;fieldType&gt;&1t;none/&gt;&lt;JfieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;nonel 

&gt;&1t;!validation&gt;&lt;leditBox&gt;&1t;!properties&gt;&lt;behaviour!&gt;&lt;!FormField&gt;&1t;ForrnFi .~ 

dd originalId=&quot;ID25&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25&quot; 

typ"=&quol;&quot; rabel""&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 

isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot~trueO&quot;&gt;&lt;propcrties&gt~&It,editBox 


size=&quot;40&quot; vałidConst=&quot;&quot; 


validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;noneJ&gt;&lt;!fieldType&gt;&It;validation&gt;&lt;noneJ 

&gt;&lt;!validation&gt;&lt;!cditBox&gt;&lt;/properties&gt;&Jt;bebaviour/&gt;&ltjFormField&gt;&It;formNa 

rncsp$Ces&gt;&łt;FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot; 

tJR1=&quot;bttp:/!crd .gov.pllwzor/2 008/05/09/l/&quot; 

scbem8Location=&quot~&quot;/&gt~&lt;FormNamespace prefix=&quot;adr&quot; 

VRI=&quot; http://cnlgov.pl/xmllschematy! adres/2009! 11/09l&quot; 

schemaLocation=&quot;htłp:/!ero ,goy.pllxml! schematy!adresl2009/ 11l09!adres .xsd&qnot;/ &gt;&lt,F onnName 

spacc preflX""-&quot;oso&quot; UR1=&quot;http;/ /ctd.gov . pllxml/schematylosobal2009/11l16l&quot; 

schemaLoeation""&quor)lttp:/1 crd.gov.pllxmV schematy losobaJ2009l11/16/osoba.xsd&quot;! &gt;&łt;FormNam 

cspace prefix=&quot;xsi&quot; L 'Rl=&q uot;http://lA-ww.w3 ,orgt200 llXMLSchema~instance&quot~ 


schemaLocat!on=&quot;.&quot;/&gt~&łljFonnName$pace prefixo.c.&quot;ds&quot; 

CRl~quQt;http;//v.'ww,w3,Qrgl2000/09/xmldsig#&quot; 


sehemaLocation=&quot;http://www,w3.orgrrR12002/REC.xrnldsig·cotć-200202l2/xmlds jg·eore

http://cnlgov.pl/xmllschematy


• 


• 


• 


schema,xsd&quot;!&gt;&lt;FonnNamespace prefix=&quot;str&quot; 
URl=&quot;http://crd.gov.pl/xrnL'schcrnatylstruktur~2009/11J161&quot; 
schemaLocatioD=&qUot;htlp:/Icrd.gov.pllxmllschema:ty/strukturaJ2009! 111l6lstruktura,xsd&quot;f &gt;&lt;F or 
mNamespace prefiX""&quot;inst&quot; 
UR1=&quot;http://crd.gov, pllxmll schematy/instytucjal2009!11 !16/ &quot; 
schemaLocatioo'''--&quot;http://crd.goy,pl/xml'schematy/instytucjaJ2009illf16linstytueja.xsd&quot;!&gt~&łt;Fo 

nnNamespace prefjx~quot;meta&quot; URI=&quot;http;/Icrd,gov .pllxmll schematy! metal2009/l 1116/&quot~ 
schemaLocation'''':&quot;http://erd.gov . p lixmV5chematylmetal20!}9! l I f J61meta.xsd&quot;/&gt; &łt;FonnNames 
pace prefbr=&quot;xsd&quot; URI=&quot;http://ww\I.r,w3.org/2001IXMLSchema&quot; 
schemal,(lcation=&quot;http://www . w J ,org/200 l iXMLScbema,xsd&quot;! &gt;&łt;JforrnNamespaces&gt ;&It~ 
"-'yroznik nazwa==&quot;Deldaracja o Vfysokości opłaty ;r.a gospodarowanie odpadami kornunaln)'mi&quot; 
rodzaj=&quot;Deklaraćja&ąuot; podstawa""&quot;Usta\\-1ł z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i 
porlądku w gminach&quot; idPodstawy=&quot;tj, fu, U. z2019r. poz. 2010 ze zm.&quot; 
waznosc=&quot;&ąuot; opis=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi&quot; wamoscOd""&quot;2020~02-01&quot; waznoscDo=&quot;2050-12-31&quor.; 
kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep""'&quot;&quot; uwagi4quot;&ąuot; 
nazwalnstytucji=&quot;lJRZĄD GMINY SŁUBICE woj. mazowieekie&quot; NI~&quot;&quot; 
KRS=&ąuot~&quot; \lliea=&quot;UL, PLOCKA&quot; budynek=&quot;32&quot; lokał=&quot;&quot; 
kodPOCZ1Owy=--&ąuot;&quot; miejsoowosc=&quot;SŁUBICE&quot; 
wojewodztw<P&qllot;MAZOWIECKIE&qllot; kraj~&qllot;plocki&quot;f&gt;&lt;lFonnDef&gt;" 
propertr-''markUrI''>http://epuap.gov.pl!fe-model
web/w70r _lokalny/8tqx87db73!DeklaracjaOWysokosciOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/<lm 
eta> 

<meta property="adresSkrytki"1> 

<xf:modeł> 

<xf:blnd i~"lDO" nodeseF"wnio:TrescDokumcntulwnio:Wartosc/wnio:IDO" relevanr"true()"1> 

<xf:bind id="ID26" nodeseto."'''wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26'' relevant="trueO"l> 

<xf: bind id""'''lD27'' nodcset="v.nio :Tresc Dokumentulwnio: Wa rtosc/wnio: ID27" re levan t""-"true()"I> 

<xf:bind id="ID28u nodeset="wnlo:TrescDokumcntuJwnio:Wartosc/wnio:lD28" relevanr"trucO"1> 

<xf:bind id"","ID29" nodcset="\vnio:TrescIl<!kumenlu/wnio:Wartosc!wnio:ID29" re!evanto."·"true()"/> 

<xf:bind id="ID30" nodeset=-""wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:lD30" relevant="true()"I> 

<xf;bind ld".."ID31" noocset=""wnin:TrescDokumentuiwnio;Wartosc/wnioJD31" relevanv·""true{)"/> 

<xf:bind id='1D32" nodeset=-lfwnio:TrescOokumentu/wnio:WartoscJwnio:ID32" re)evant"""true()"f> 

<xf:bind id="ID33" nodeset-"""'''wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:lD33 t ' rełcvanl-""true(}"1> 

<xf:bind id="ID l" nooeset="wnio: TrescDokumentu!wnio: Wartosc/v.nio:ID l" relevant=*'true(rf.> 

<xf:bind id="ID2" nodesct="vmio;TrescDokumentu/wnio:Wartosclwnio:ID2" relevant='·"trueO"1> 

<xf:bind id,"c:YID3 1f nodescFwnio:TtescDokumentuiwnio:WartoscJwnio:ID3" relevaul-"truc{)" I> 

<x f:hind id="ID4" nooeset=" wnio: TrescDokumentulwnio: Wartosc/wnio: ID4" relevant*"'''tnlcO''/> 

<xJ:bind Id="ID5" nodese!?,,"wuio:TrescDokumentulwnio:Wartosciwnio:lD5" relevant="trueO"1> 

<xf:bind id=!tTD6" nodeset="wnio:TrescDokumentulv.l1io:Wartosc!wuio:ID6" relcvaut"""trueO"/> 

<xf:bind id=o.·"ID7" nodeset,,,,"wnio:TreseDokumeutu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" rcleval1t="rrueO"/> 

http:schemaLocation'''':&quot;http://erd.gov


<xf:bind id:z'1D8" nodeset="wnio:TrescDokumentu!wnio:WartoscJwnio:IOS" releVaJlF"true()"1> 


<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio;TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevftut:z."trueO"/> 


<xf:bind id"'""ID1O" nodeset="wnio: T res-cDokumentuiwnio: Wartosclwn io:ID tO" relevlUlt="true()"I> 


<xf:biod id=:"fDll lI nodcscP'''\\-llio:TreseDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDi 1" n.~Ievant""~trueO"/> 


<xf:bind id="ID 12" nodcset="wnio; TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio:ID 12" relevant=utrue()"/> 


<xf:bind id=,jID13" nodeset="wnio:Tresc[){}kumentuiwnio:Wartosc/\\-llio:1D13" relev~"true()"/> 


<xf:bind id ..-="ID14" nodeset""'''wnio,TresćDokumentu!wnio:Wartosclwnio:ID14'' relevant="true()"1> 


<xf:bind id="ID 15" nodeset="wnio:TrescDokumentu!wnio:WartoscJwnio:ID 15" relevanr"","true()"1> 


<xf:bind iw."m16" nodeset""'''wnio:TrescDokumentu/wnio: Wartosc/wnio:lD 16" relevant'''''trueO''1> 


<xf~bind id="ID 17" nodeset="wnio:T rescDokumentulwnio:WaJtosclwnio:ID 17" relevant="truc()"/> 


<xf:bind id"""1D Ig" nooese1"","'wnio;TrescDokumentuJwnio:W artosc/...,nio: lD 18" relevant="trueO"/:> 


<xf:błnd id="ID 19" nodeset=="wnio:TrescDokumentuJwnio: Wartosc/wnio:ID 19" rele1iant-""tnJeO"1> 


<xf:bind id=HID20" nooeset="wnio:Tresc[){}kumentuJwnio:Wartosc/wruo:ID20" relevant;;;."'true()"/> 


<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:T rescDokumentu/wnio: Wanosc/wnio:1D21" rcle1iaIlt""'''trueO''1> 


<xf:bind id"""ID22" nodese1="wnio:TrescDokumentufwnio:Wartosc/wnio:ID22" rele1lartt="trneO"/> 


<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentuJwnio:Wartosc!wnio:ID23" rele1iant="trueO"/> 


<xf:bind id-"""ID24" nodeset""'''wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosciwnio:ID24'' relevant=!\trucO"l> 


<xf:bind id="1D25" nodeset="wnio:TrescDokumentufwnio:Warto.scl\\'nio:łD25" rełe1iant="true()"t> 


<xf:submisslon action=" {submission}'" id="submitld" method""'''po.'it!!1> <xf:instanee id=umain" 


xmlns=:""> 


<wnio:Dokument> 


<wnio:TrescDokumcntu> 


<wnjo; Wartosc> 


<wnio:IDO>O</wnio:IDO> 


<wnio:fD26/> 


<wnio:lD27!> 


<wnIo:ID28/> 


<\\'1110:1D291> 

<wnio:ID30t> 


<wnio:ID31 I> 


<wnió:ID32!> 


<wnio:!D33J> 


<wnlo:ID l>O<l\\'llio:IDl > 




• 

• 	 <wnio:JD2I> 


<\\'ulo:ID31> 


<wnio:ID41> 


<v.-'fł10:105/> 
! 

<wnio:ID61> I 
<wnio:ID7/> I 
<wnlo:ID8I> I<wnio:ID9!> 


<wruo:ID l 0/> t 


I 
I<wnio:IDi II> 


<wnio:IDl2f> 


<""TIlo:ID13/> I• 	 I
<wnio:IDI4/> 


<wnlo:ID151> 


<wnio:ID161> 


<woio.IDI71> 


<wnio:ID18i> 


<wnio:IDI9/> 
 I 
<wnło:JD20l> 

<wnio:1D211> I 
<wnio:ID22/> 

• <wnio:ID2JI> [ 
<wniQ:ID24r/ 

I 
I 

<wnio:ID251> 

! 
! 

</wnJo:Wartosc> 


</y,nio:TrescDokumentu> 


</wnio:Dokument> 


</xf: instance> 


<xf:instance id-c-Ykopia_main" xmlns=""> 


<wnio:Dokument> 


<wnio:TrescDokumentu> 


<wnio:Wartosc> 


<wnio:IDO>O</\II-llio:IDO> 




<WTIlo:ID26/> 

<wnio:ID271> 

<wnio:ID28!> 

<wnio:ID29/> 

<wnio:10301> 

<wnio:ID3l!> 

<wnio:lD32/> 

<wnio:ID33!> 

<wnio:lDf>O</wnio:lDl> 

<wnio:lD21> 

<wnio:JD31> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID5l> 

<wnio:1D61> 

<wnio:ID7/> 

<wnlo:JDSI> 

<wnio:lD9l> 

<wnio:lDlOI> 

<v.nio:IDlll> 

<wnio:ID12/> 

<wnio:IOt3t> 

<wnio:lD] 4/> 

<wnio:JD 151> 

<wnio:IDł6/> 

<wnio:ID17t~ 

<vr't\lo:ID ł 81> 

<v.nio:ID 19J> 

<wnio:ID20t> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22f> 

<wnio:ID23t> 

<v.'Ilio:1D24/> 

<wnio:ID25/> 



</v.'1l10: Wartosc>• 
</vmio:TrescDokulUcntu> 

</wnio:Dokument> 

<lxf: instance> 

<xf:instance id="empty _ instance ~for~WOJ" 

xmlns=""> <ernpty_in,stance_for~WOJ> <cIem> 

<:leJem> 

• 


</empry~instancejor_WOJ> 


<./xf:instance> 


<xf;instance id~"kopia~empty~instance_for~WOJ" xmlns=''''> 


<empty__.lnstancejor_WOJ> 


<dem> <lelem> 


</cmpcY_lnstancc_ for_WOJ> 


</xf:instafice> 


<xf~instance id="ror_ diet" xrn[ns=""> 


<etykietyJcfi> 


</x.!;instancc> 


-<xf:instance id="kopia _for_diet" xmlns""'''''> 


<eiykietyJełl> 


</xf:instance> 


<xf:instance id="erykiety _ID19" x.mlns"=""> 


I 

I 


<s.ek> 

<etykietyJet'>• l 

<opt> 

<iłem!> 

<:value> l </value> 


<Iopt> 


<.IetykietyJef> 


</sek> 


<lxf:inslłlOCe> 


<xf:instance id="kopia _etykiety_ID j 9" xmlns=""> 


<sek> 


<etykietyJef> 




<Opt> • 
<item/> 


<vaJue> l </value> 


</opt> 


</etykiety__ref> 


</sck> 


</xf:instance> 


<xf:instance id="etykiety_ IDl" xmlos=""> 


<sek> 


<etykiety_ret> 


<opt> 


<item>właściciel nieruchomości</item> 

<value> l </value> 


<lopt> 


"",pt> 


<item>wspórn4aścicieł<litem> 

<value>2<1value> 

<lopt> 

<opl> 

<item>użytkownik wieczysty<litem> 


<value>J<lvalue> 


<lopt> 


""pt> 

<item>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie łub !d:ytkowaniu<!item> 


<vaiue>4<1value> 


<lopt> 


<opt.':> 


<itcm>inny podmiot Władająl:y nieruchomością<litem> 


<value>5<ivaluc> 


<lopt> 


<letykiety .ref...> 


<lsek> 


<lxf:instance> 




.. 	 <xf:instance id"""lcopJ!\_etykietyJDI,j xmłns='I";. 


<sek> 


<etykietyJef> 


<.op!> 

<item>właścicieJ nicruchomości<litem> 

<value> 1 </value> 


</Qpt> 


<opt> 


<item>współwłaściciel<litem> 

<value>2</value> 


<lopt> 


• <Op!> 


<item>ut}tkownik wieczysty<Ji:tem> 


<value>3<lvalue> 


<Jupt> 


<Op!> 


<item>jednosłk.a organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub u.Zytkowanill<litem> 


<value>4<Jvalue> 


<lopt> 


<Op!> 


<item>inny podmiot władający nieruchomoscią<litem> 


• <va!uc> 5<fvalue-'> 


<lopt> 


<letykiety_ref> 
 I
</sek> I<lxf:instance:> 


<xf:instance id="etykiety_lD18" xmlns"';!"'> 
 I 
! 

<sek> 


<etykietyJef> 


<op!> 


<iłem!> 

<value> 1 <lvalue> 


<,lup!> 




<!etykietyJef> 


</sek> 


<1xf:instanee> 


<.xf:instance id="kopia_etykiety_fD18" xm1ns="~> 


""..:sek> 


<etykietLref.> 


<opt> 

<item1> 


<valuc> l </valuc> 


<1opt> 


<lctykictyJe!> 


</<ek> 


</rl:jnstance> 


<xf:instance id~"etykiety~IDOfl xmłns=""> 


<sok> 


<etykiety~reC> 

<Op!> 


<item>pierwsza deklaracja<Jitem> 


<value> l </value> 


<fopt> 


<opt> 


<ltem>lmiana danycb<litem> 


<value>2</value> 


<lopt.." 

<opt> 


<item>korekta deklaracji</item> 


<value>3</value:> 


<topt> 

</etykietyJet> 


<lsek> 


</xf:instance> 


<xf:instance id="kopia _ etykiety ~IDO" xmlns=""> 


<sek> 


• 




• <.etykietyJef.> 

t 

t 

!, 
l

<irem>zmiana danych<litem> ł 
<valuc>2</value> 


<!opt> 


<opt> 


<item>korekta deklaracji<litem> 


<va]ue>3<1value>
• I
<top!> 

<"Jetykiety~ref> 


</sck> 
 I 
</xf:inslalice> 


<xf:instance id"""for__submit" xmlns=""> 
 t 
<for~submit> 

<elem> <felem> 


<tror submit> 
 I 
l 


I 


<item>pierwsza deklaracja</item> 


<valuc> 1<Jvalue> 


</opt> 


<Op!> 


• 
</xf:instance> 

<for submjt> 

<ełem> <le lem> 

<1for_submit> 

<lxi: instance.'> 


<xf:action ev:cvcnt="xforrns-ready''> 


<xf:action while="count( instance{'main ')!wnio: T rescDokumentuJ\\T1 iD: W artosc/wnio :JDO) &gt; 

count(instance('etykiety _IDO')! etykietyJef)"> 

<xf:insert at..:" 1" context="instance('etykiety _~OO'r ev:cvent:"'''OOMActivate'' nodeser--="etykie1Y~ref' 

origln="instance{'kopja _ etykieły_lDO')!etykiety_ret" position ="after" t> 


</xf:action> 


<xf:aClion while""'''count(instance('maio')/wnio:1 rescDokumentulwnio: Wartósc/v.uio:ID 1) &gt; 

count(insmnce(!etykiety _ID l !)/etykicty ~ref)"> 



<xf:jnsert at"""!" context="instance('etykiety _ID l!»> ev:even~"OOMActivate" nodeset='!etykiety _reP' • 
origin= "insfance('kopia _etykiety_li) J')Ietykiety~ref" position="after"l> 

-<1xhtetion> 

-<1xf;action> 

<xf:action ev:event-"Yxfonns-refresh"> 

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

</xf:action> 

</xf:model> 

<lhead> 

<body> 

<table stylc"""'wIdth: 100%; border-spacing: O; margin~bottom: JOpx;"> 

<Colgro"p> 

<co! style"""width: 700/ił;"!> 

<col style="width: 30%;"1> 

</colgroup> 

<tbody> 

<tr> 

<td> <Jtd> 

<td style""'''padding: O; Lext-aiign: left; vertical-align: top;">Załącznik Nr l<brl> do Uchwały 
Nr XIII.9ł 2020<brl> Rady Gminy Srubice<brl> z dnia 1 lutego 2020 r.<Jtd> 

<itr> 

</tbody> 

<;ttable> 

<table style="width: 100%; bordcr-spacing: O; border: l px solid black;"> 

<colgroup> 

<roI style=t1 width: ł 5%;"/> 

<co! sty[C"""width: 85%;"/> 

</colgroup> 

<tbody> 

<II'> 

<td colspan="2'! style::::::"padding: SpX; text~align: center; vertical~align: top; border: 1 px solid black; border~ 
wldth: (; O lpx O;"> 

<,trong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong> 


</td> 




-. 	 <Itr> 


<IP 


<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical~align: top; background: #d9d9d9~ border: lpx solid black; 
border-wtdtb: O lpx OO;»;;>Podstawa prawna:<ltd> 

<td style="padding: 5px; text-allgn: left; ...'ertical~allgn: top; background: #d9d9d9;">Ustawa z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t). Dz. U. z 2019[. poz. 2010 ze :an,),<ltd> 

<Itr> 

<tr> 

<td style="padding: 5px; text~aUgn: left; vertj<:ai~aiign: top; background: #d9d9d9; horder: lpx solid black; 
border-width: O lpx O O;''>Skladający:<ltd> 

<td sty1e="padding: 5px; text-align: left; vertical-aHgn: top; background: #d9d9d9~">Formularz przeznaczony 
jcst dla: właścieieli, \\'Spółwłaścicieli, u:lytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub 
osób posiadających nieruchomość w ~dzie lub innych podmiotów władających nieruchomościąe zamieszkałą·</td> 

<Itr> 

<tr> 

<td style=-c"padding: 5px; text-align: left; vcrtical~align: top; backgroond: #d9d9d9; bomer: l px solid black; 
border~width: O lpx OO;">Organ właściwy:<Jtd> 

<td st}!e="paddfng: 5px; text-align: !eft; venical~align: top; background: #d9d9d9;">Wójt Gminy Słubice.<ltd> 

<lIP 

</tbody> 


<lIable> 


<łabie style="width: tO()ll/u; border~spacing: O; border: tpx solid black; border-width: O 1 px l px i p."';"> 


<Ibody> 

• <tr> 

<td styJe="padding: 5px~ text-align: teft; verticaJ~align: top; background: #d9d9d9; border: 1px solid black; 

border-width: O O 1 px O~~ 


<strong>A. MIEJSCE SKŁADANlADEKLARACJI<lstroog> 


</td> 


<Itr> 


<tr> 

<td colspa11""'''2'' sty!e="padding: Spx; text-allgn: left; vertical-align: top;"> L Urząd Gminy Słubice. ul. Płocka 
32, Q9-533 Słubice<ltd> 

<lIP 

<tr> 

<td style=ł!padding: 5px; text~allgn: lef't; vertical~aJign: top; background: #d9d9d9; border: l px solid black; 
bordcr-width: l px O O O;''> 



<5trong>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<lstrong> 


<lu!> 


<lIP 


<II> 

<td styte="paddi:ng; 5px; text-align: left::; vertical-align: top; border: l px solid black; border-wldth: lpx O 

O 0;">2, Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):<ltd> 


<lIP 


<tr> 


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


<xf:selectl_bin<i'="lOO" appearaoce",t"fu1ł" class="selectVertical" 

ref="wruo:Tresc Dokumentu/wnio: W artosc/vmio: IDO"> 


<xf:label> 


<span style--·-··"float: left; elear: both;"/> 


<lxf:label> 


<xf: itemsel nodeset="instance('etykiety _ IDO')lerykiety _ ref/opt"> 


<xf:label ref:="item"l> 


<xf:value ref="valueHj> 


<lxf:1ternset> 


<lxf:selectl:> 


<lu!> 


<lIP 

<tr> 

<td style"'''padding: 5px; teXi~aHgn: left; verticał-ałjgn: top; background: #d9d9d9~ OOrdcr: Ip.x solid black; 

border-width: lpx O O O;"> 


<,,,onpC. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ<lstrong> 


<ltd> 


<III> 

<tr> 

<td style="padding: 5px; text-align: Jeft; vertical~align: top; bordt..'1': lpl{ solid black; border-width: Ipx O 
OO;">3.</łd> 

<Itr> 

<II> 

<td style="padding: 5px; text~a1ign: left; vertkal~align: top;"> 

<l{f:selectl_bind""'''IDł'' appearance:"fuU" class"""'selectVertical'" 
l'eF':"wnio:I r{:scDokumentulwnio: WartoscJwnio:ID 1 "> 



I 

I 


I 


<h;J:itemset> 


<lxf:selectl> 


<ltd> 


<Itr> 

• 
<I.bod)i> 


<ltablc> 


<łabIe sryle="width: 100010; boruer-spacing: O; bocder: lpx solid black; boo:kr-width: O lpx Ipx lpx;"> 

<colgroup> 

<col style''''''width: 33%;"/> 


<col styłe="width: 34u/o;"/> 


<col sty.!e"""width: 33%;"1> 


</ćolgroup> 

<tbody> 


<tr> 


<td colspan="3" sty!e="padding: 5px; text-align: let1; vertical-aJign: rop; hackground: 


• #d9d9d9;"> <strong>D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKL\RACJĘ<!strong> 


<itd> 

<Iti> 

<ti> 

<td colsp3Jl"''"''3'' sty\e="padding: 5px; text-aHgn: left; verticaJ~align: top; background: #d9d9d9; border: 1px 
solid black; bocder~width: lpx O lpx 0;">

<strong>D.l DANE fNDETYFIKACYJNE<!strong> 


<ltd> 


<jtr> 

<tr> 

<td style"""padding: 5px: text-align: left; vertjcal-align: top; border: lpx solid blaek; border~width: OJpx 

lpx 0;">4. Nazwtsko/Nazwa<bri> 


<xf:input ~bind="ID2" ref="wnio: T rescDokumentu!wnio: W artoseJwnio:JD2" x-xfonns:size="20"> 


, 
<xf,laool>• 
<span style="float left; elear: both;"1> 


</xf:label> 


<xf:itemset nodeset="instance('etykiety _ ID 1 ')Ietykiety _ref/opt"> 


<xf:label ref="ltern"!> 




""f:l.bel> 

<Spłll1/> 

</xf:label> 


<Jxf:input> 


<itd> 


<td stylF'''padding: 5px~ tcxt-align: left; vertica1~aHgn; top; homer: lpx solid bfack; border~width: O lpx 

lpx 0;">5. Pierwsze irnię<brl> 


<xf:input _bind"""ID3" ref=ltwnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/'v.'Tlio:ID3" xxfo11ns:size="20"> 


<xf:label> 


<spant> 


<1xf:label> 


<Jxfinput> 


<itd> 

<td style="padding: Sp"; text-align: left: vertic;)l~align: top; horder: lpx solid black; border-width: O O 

Ipx 0;">6. Drugie imię<brl> 


<xf inpur _bind="ID4" rep"wnio: TrescDokumeotuJwnio: W artosclv.nio :ID4" xxforms :size::="20"> 


<xf:labe1> 


<sparu'> 


<lxf:l.bel> 


</xfinput> 


<1td> 


<rr> 

<td style="padding: Spx; text-align: left; vertical-lltign: top~ border: lpx solid black; border-width: O l px 

O 0;">7. Numer PESEU REGON*/NumerNIP<brl> 


<xf:input _bind=-u ID5" ref="wnio:TrescDokumentuJwnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:sizc""'''20''> 


<xf:label>


<span/>


<Ix.f:łabel> 

<lxf:input> 


<1td> 


<td stylF"padding: Spx; text-align: left; vertica1-align: top; border: ł px solid blaek; border-width: O lpx 

O0;">-8. Numer telefonu kootaktowego··<br/> 


<xf:input _bind~..-'JID6" ref= "wnio:TrescDokumentU/\mio: W artosclwni.o: ID6" 


xxforms:size=''20''> <xf:label> 




• <span/> 

<lxf:label> 


</xf:input> 


<Jtd> 

<td śtylC"-""padding: 5px; texr-align: left; vertical-align: top; border: lpx solid black; border-width: 0;">9, E


mail**<brl> 


<xf:input bind="ll)7" rer-"v.nio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxfonns:size="20"> 


<xf:label> 


<span/> 

<lxf:l.bel> 


<lxf:input> 


<IW>• <Itr'> 

t<ltbody> i 
</table> 


<table style="width: 100010; border..spadng: O; border. lpx solid black; bordcr-widtn: O lpx lp..x lpx;"'> 


_Igroup> 

<001 style="width: 17%;"/> 

• 

<col style""'''width: 16%;"/> 


<col style="width: 34%;"/'> 


<col style"""wldtb.: 33%;"/> 


<lcoJgroup> 


<tbody> 


<tr> 

<ki rolspa11"""4" style="padding: 5px; text-aIign; left; vertkal-a.(jgn: top; background: #d9d9d9; border: 1 px 

solid black; border-width: O O lpx O;"> 


<strong>E. ADRES ZAMlESZKANIAlADRES SIEDZIBY <lstrong> 


<IW> 

<Itr> 


<tr> 


<trl colspan="2" stylF"padding: Spx; text-align: left; vertical~align: top; border: lpx solid black; border-width: 

O lp. Ipx O;"> !O. Kraj<brl> 


<xf:input ~bind"""lD8" ref.:tt."wnio:TrescJ)okumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID81> 


xxforms;size=tt20"> <xf:label'> 




.. 


<lx.f:lsbeł> 

<lxf:input> 

</td> 

<td sty!e="padding: Spx; text~align: left; ver1ical-aiign: top; border: łpx solid blade; border~width: O lpx 
JpxO;">ll, Województwo<brl> 

<xf: input ~bind="ID9" ref="wn io:T rescDokumentuJwnio: Wartosc/wniQ:ID9" xxforms:size::::::"20'':> 

<xf:łabel> 

<spenl> 

<Jxf:label> 


</xf:input> 


<ltd> 


<td stylc"""padding: 5px, text..align: lefi; ve-r1ieal~align: top; borner: tpx solid blaek; border-width: O O 

lpx 0;">12. Powiat<brl> 


<xf:input _ bind""'''lD lO" ref="wnio:TrescDokumentulwnio: Wartosclwnio:ID 1011 xxforms:size="20"> 


<xf:labeJ> 


<spani> 

</xf:label> 

</xfinput> 

</td> 

<tr> 

<td colspalF"2" style-="padding: 5px, text~align: left; verticaJ-align: top; border: lpx solid black; border~wldłh: 


O lpx Ipx 0;">13. Gmina<br/.> 


<:xf:input _bind":'''ID11'' ref="wnio;TrescDokUJnentu1~'nio:WartoscJwnio:IDll" xxforms:sue""'''20''> 


<xf:label> 


<spanl> 


<lxflabel> 


<lxf:inpUI> 


</td> 


<td style="padding: 5px; text.align: left; vertieal-align: top; border: lpx solid black; bordet·width: O lpx 

lpx O;">14. Micjscowość<brl> 

<xf:input _ bind-=um 12" rer-"wnio:TrescDokumentuJwnio: Wartosciwnio:ID 11" xxfonns:size="20"> 


<xf:label> 


<spanI> 




</xf:łabel> 

</xf:input> 

<heł> 

• <Itr> 

<td style="padding: 5px; text-align: Jeft; vertical-align: top; border: lpx. solid bJack; border-width: O l px 

OO;">16. Nrdomu<brl> 


<xf:input ._bind="ID 14" rcp"wnio:TrescDokumentuiwul0:Wanosclwoio:ID 14" xxfonns;sizF" 10"> 


<xf:label> 


<sp;mI> 


<lxf:1abel> 


<Jxf:input> 


• 

</td> 


<td stylc=!Ipadding: 5px; text-align: ieft; vcrtical~align: top; bordcr: lpxsolid blad:; border-width: O lpx 

OO;"> 17. Nr }okalu<bri> 


<xf:input _bind,o:J11D! 5" rcp"wnio:TrescDokumentu!wnio:Wartosciwńio:TD15" xxfol'ms:size·",,11 lO"> 

<xf:label> 

<spmtf> 

<Jxf;label> 


</xf:input> 


<l1d> 


<td style"""padding: 5px; texł-align: left; vertical-allgn: top; border: lpx solid black; bordcr-width: O l px 

OO~"> 18. KQd pocztowy<brl> 


<xf:input ~bindo="ID 16" ref="wnio:TrescDokumcńl:ufwnio:WartosclwnkdD16" xxforms:size="l O"> 


<xf:label> 


<spaw> 


</xf:label> 


t 
I, 
f , I 

• <lxHabel> I,</xf:input> 

<ltd> 

<td style-·"'''padding: 5px; text-align: left; vertical-align: top~ border: j p~ solid btack; border-width: O O 

lpx O;"> 15. UIica<brl> 


<xf:input ~bind"",l1 ID 13" ref-="wnio:TrescDokumcntu/wnio: Wartosc!wnio:ID 13" xxfonru,:size-·-,,1I20"> 


<xf:label> 
 I 

I 


I 


I 

I 

! 

! 


I 




, 
<!xf:input> 

<itd> 

• 

<hi style=ltpadding: 5px~ text~a!ign: left~ vertical~aIign: top; border: lpx solid black; border-width: 
0;">19. Poczta<brl> 

<xf:input _ bind=="LD 17" re~"wnio:rreS(;DokumeJltulwnio:Wartosct""llio:ID17" xxforms:size="20!,;> 

<xf:label> 

<spanf> 

</xf:label> 

<Jxf:input> 

<itd> 

<itr> 

<tr> 

<td colspan="4" styJe="padding: 5px; text~align: left; verticaJ..aHgn: top; backgrounrl: fkł9d9d9; homer: lpx 
solid błaek; border~width: O O l px O; li> 

<Slrong>F. ADRES NIERUCHOMOSCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA<istrong> 

<IW> 

<itr> 

<tr> 

<Id colspaIP'''2'' style="padding: 5px; text~ałign: Jeftj vertical-ahgn: top; harder: lpxsolid black; boroer-width: 
O lpx Ipx 0;"'>20. Gmina<brl> 

<xf:input ~bind=''lD26ł1 reF"wnio:TrescDokumentu/wnio:WartoscJwnio:ID26" xxfonns:siz~n20"'> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:labcl> 

<:/xf:input> 

<il<i> 

<td styłeo:'''padding; 5px; text-align: le~ vertical..align; top~ homer: lpx solid black.; border~width: o1px 
lpx 0.;">21. Miejscowość<brl> 

<xf:lnput ~bind""'''ID27'' reF"wnio:TrescDokumentulwnio:Wartosclwnio:ID27" xxfQnns:sizf:'='''20''''> 

<xf:label> 

<spanl> 

</xf:label> 

<Jxf:input> 

<ltd> 



I • 

• 
~ 	 <td style="padding: Spx; text~align: left; verrical-aligJ1l: top; border: l px solid black; border~width: O O 

lpx 0;">22. Uiica<brl> 

<xf: input _bind='" D2S" ref"""wn io:TrescDokumentul\.vnio: W artosc!wnio :ID2S" xxforms:siu"""20''> 

<xf:label> 

<span!> 

</xf:label> 

</xf:input> 

<ltd> 

<Itr> 

<<p 

• 
<td style="padding: 5px; text-align: Jeft; vertical-align: top; bordcr: lpx solid błack; border.width: O lpx 
O 0;">23 Nr domu<brl> 

<xf:mput _ bind="ID29" rer=l\wnio:TrescDokumentulwnio: Wartosc/wnio: ID29" xxforms:size""" 1O''> 

<xf:label> 


<span/> 


<Ixf:JabeJ> 


<Jxf:input> 


<ltd> 


<td style="padding: Spx; text~align: left; vertical-align: top; barder: lpx solid black; border-width: O lpx 

00;">24. ';r lokalu<brl> 


<xf:input _ bind··-="łD30" reF"wnio:T rescDokumcntul ......nio:WartoscJwnio:lD30" xxfonns:si7..e .. "10''> 


<xf:label> 


• 
<span!> 


<Jxf:label> 

</xf:input> 


<ltd> 


<td style="padding.: Spx; text-align: left; vertical-align: top; border: lpx solid błack; bord.er-width: O lpx 

00;">25, Kcx.ł pocztowy<brl> 


<xf:input _bind""'''ID31'' ref="wnio:TrescDokumentulwnio:WartoscJwtlio:ID3 ł" xxforms:sue=" lO"> 


<xf:label> 


"'pani> 


<lxf:label> 


</xf:input> 


<100> 



-------

• , 
<Ul stylex"padding: Sp,,; text..align: left; vertical-a1ign: top; homer: Ipx solid bJack; border-width: 
0;">26. Poczta<brJ> 

<xf:input _bind:::::'1D32" rep"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosclwnio:1D32" xxforms:size="20"> 

<xf:label> 

<span!> 

</xf:label> 

<1xfinput> 

<1td> 

<lIP 

<tr> 

<td colspaJ1""'''4'' styłe="padding: 5px; text..align: left; vertical~a1ign: top; border: lpx solid black; border-width: 
lpx O O O;~27, Numer eWidencyjny działki <sup>*(gdy nie ma numeru domu)<1sup> 

<brr> 

<xf:input _ bincl""'''ID33'' ref't"wnio: T resc Dokumentulwnio: Wartosclwrrio:ID33'" x:xforms:size="40".> 

<xf:label> 

<sparoC> 

<lxf:label> 

</xf:input> 

<ltd> 

<Itr> 

<ltbody> 

<!table> 

<table style;;:c·"width: 100%; border-spacing: O; border: 1 px solid black; border-width: O lpx lpx 1 px:"> ~ 

-<COlgrotlP> 

<roI style""'''width: 100%;"1> 

</colgroup> 

<tbody> 

<tr> 

<I.d style="paddtng: 5px; text-align: left; vertical~aHgn: top; background: #d9d9d9; harder: j px solid btack; 
border-width; O O lpx O;"> 

<,trollg>O. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW<i'troov 

<brl> (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat :znakiem X)<ltd> 


<1ft> 


<tr> 




• 

, 

~ 	 <td style="padding: 5px; text~align: left; vertical-aligq: top; background: #d9d9d9~ border; lpx solid biack; 
border-width: O O lpx O;!!> ' 

<xf:select _ bind"""ID J8" appea:rance=!lfuIl" rer-uwnio:TrescIJokumentl.ll\\'l1io: Wartosc!wnio:ID18":> 

<xf:label> 

<spaw'> 

</xf:label~ 

<xf:i:temset nodeset=" instance('etykiety ___ID I 8')lety kiety Jef/opt"~ 


<xf:label reF"item"l> 


</xf:łtemset> 

•
</xf:seiect> 28. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunałne<sup>*(doty~zy nieruchomości zabudov.<mych budynkami mieszkalnymijednorodzinnymi)<lsup> 

<lir> 


<tr> 


<td style"""padding: Spx; text-align: left; vertical~align: top; ba~kground: #d9d9d9;";::. 


<'..xf:scl~t _ blnd""'''ID19" appearunce"""filII" ref.-::"'wnlo:TfeSC Dokumentu/wnlo:Wartosciwnio:ID19''> 


<."f:label> 

<span/> 

<lxf:label> 
! 

I 

t 

<xf:itemset nodeset""'''instance('etykiety ~lD 19')/etyk:jety ~ref7opt"~ 

<xf:label ref="item"f> 

e <xf:vałue ref="value"l> 

</xf:itemset> 

</xf:sclect> 29. nic posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim 
biooclpadów stanowiących odpady komunalne<ltd> 


<Itr> 


<./thody> 


<ltable> 


<labie style"""width: i OWo; border~spacing; O; border: l px solid blacie; bordcr~width: O l px lpx l px;"> 


<colgroup> 


~l style="width: 50%;"1> 


<col style="width: 50%;"1> 


</colgroup> 




• 


<tbOOy> 


<tr> 


<id colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left; vertic81~ign: top; background: #d9d9d9; homer: lpx 

solid black; homer-widm: o o Ipx O;"> 


,,'trong>R OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANfE 

ODPADAl\lJ KOMUNALNYM1:<lstrong> 


<Iw 

<tr> 

<td stylc"""padding: Spx; text-align: left; vertical-align: top; border: lpx solid black; bordcr-width: olpx 
1 px 0;11>30. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazaną w części F)<./td> 

<td style"""padding; 5px; text--align: right; verticaJ-align: top; border: lpx solid black.; border-width: O O 

lpx O;"> 


<xf: ioput ~bind="ID20" ref."'''wnio:TrcscDokumentu/v.lOio:Wartosc/wnio:[D20" xxforms: size="!O"> 


<xf:lobel> 


<span/> 


</xf.labd> 

</xf:input> 

<ltd> 

<Itr> 

<tr> 

<td style="paddillg: 5px; text-align: lefr, vertical-align: top; bomer: lpx solid black; border-width; O 1 px 
lpx 0;''>31. Miesięczna stawka opłaty ( zV osobę)<ftd> 

<td stylc"""padding: 5px; text-allgn: right; vertical ...aHgn: top; border: lpx solid blacl<.;. border~width: O O ~ 


1px O;"> 


<xf:input _bind.o'''ID2l'' ref=''wnio:TrescDokumentu/wnlo:Wartosc/wnio:ID21'' xxfonns:si.u="lO"> 


<x:f:label> 


<spant> 


<lxf:l.bel> 


<ixf:inpuD 


<IW 

<itr> 

<1P 

<td styje=~paddillg: 5px; text-align: left; vertical-align: lop; border: lpx solid black; boroer-width: O lpx Jpx 
0;">32, Wysokość opłaty miesięcznej (itocZ}ll osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłat)<!td> 



•• , 

• 

• 


e 


<td style='''padding: 5px~ texNllign: right; verticaJ-aJigo: top; oorder: Jpx solid black; border-width: O O 

lpx O;"> 


<xf:input _ bimj="ID22" rep,"vmio:TrescDokumentulwnio: W artosclvroio:ID22" xxf(}rms:$~" lO'':> 


<xf:label> 


<spanI> 


</xf:łabel:> 

</xf:input> 


<ltd> 


<lIP 


<tr> 


<td style="padding: 5px; text-align: left; vertical~align: top; borcler; Ipx$oIid black; border-width: O lpx 

Ipx 0;'':>33. Wysokość przysługującego zwolnienia t tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostowniku pnydomowym<Jtd> 


<td styłe="padding; Sp1\:; tex1-aJign: right; vertical-align: top; OOrder: lpx solid black; boroe:r-width: O O 

lpx O;"> 


<xf:input _ bind="JD23" reF"wnio:TrcscDokumenttl!wnio: Wartosc/wnio:ID23" xxforms:size""" l O'':> 


<xf:l.bel> 


<spanl> 


</xf:label> 


</xf:input>


</td> 


<Itr> 

<tr> 


<td styłe=. ...padding: 5px; tcxt-align: left; vertical-align: top; border: lpx solid black; border·width: o l px 

o0;">34. Wysokość miesięcmej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odUczeniu 
przysługującego zwolnienia<ltd> 

<td styłe="padding: 5px; text·align: right; vertical-align; top; border: Jpx solid black; border-width: 0;1,> 

<xf:input _ ..bind""'~ID24" ref"""wnio:TrescDokumentulwnio: W artOSCiwnłO:ID24" xxforms:size""»10"> 

<xf:labeJ> 

</xf:label> 

<Jxf:input> 

<ltd> 

<ltbody> 



I 

• 
. . 


</table> 

<table style--""width: 100%; border-spacing: O; homer: lpx solid black; border-width: O lpx Ipx lpx:;"> 

<colgroup 

<col style="width: 50%;"1> 

<col StyIF"width: SO%,"f> 

<lcolgroup 

<Ibody> 

<ll> 

<td colspan="2" style="padding: 5px; textwalign: left; vertical-align: top; background: #d9d9d9; border: lpx 
solid blaek; border-width: () O lpx O;"> 

<'tron!?!. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DcKl.ARACJĘ<lstrong> 

<lld> 

<Itr> 

<tr> 

<id style'-~"padding: 5px; text·align: left; venlcal-align: top; border: 1 px solid black; border-width: O l px O O; 
height: 75px;">35. Miejscowość i dat.n<br/> 

<xf;input _bind"""1D25>! cef:!!wllio:TrescDokumentu!wnio:Wartosclwnio:ID25!1 xxforms:size="40"> 

<xf:label> 

<spanl> 

<ixf:label> 

</xf:input>

<Itd> 

<td sł:yleo="padding: 5px; tcxt-aiign: left; vertical-aJign: top; border: l px solid black; border-width: O; height ,~ 
75px;">36, Czytelny podpis składającego deklarację:<ltd> 

<itr> 


</tbody> 


<itable> 


<table style="width: 10&'/0; border-spadng: O; border: lpx solid bJack~ border-width: O lpx lpx 1px;"> 


<colgroup:> 


<col style""!'width: 100%;"1> 


</eolgroup> 


<tbody> 


<tr> 


<td styłe="paddin@; 5px~ text-align: left; vertical-align: top; border: lpx solid black; border-width: O; 

backlloound: #d9d9d9;"> 



• 

• 	 <strong>J. ADNOTACJE ORGANU<I,trong> 


<ltd> 
 ! 
<Itr> 


<tr> 
 ! 
<td st:yIF"padding: 5px; te:d-align; lefi~ vertical-align: top; border: lpx solid black; oorder-width: lpx O O O: 

belgII!: 175pX;'?- <ltd> 


<Itr> 


</tbody> 


<ltable> 


<labie style="width: 1 OłY'/o; border-spaeing: O; oorder: lpx solid black; oorder-wldth: O lpx lpJt ipx.:''> 


<wlgroup> 


<col StyIF"Wjdth: I 00%; "t> 


<Jcolgroup>
• 	 I 
l 

I 
f,<tr> 

! 
,, 

<teł style="padding: 5px; text-align: left; vertical-aHgn: top; baekground: #d9d9d9; border: ipx solid black; 

border~width: O~"> 


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

<strong?OBJAŚNIENlA:<I,trong> I<lp> 

<ol style="margin-top: O;"> 

<Ii> 

• <strong>DO Pm,~TU B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI- nalel:y zazoaczyć:<istrong> <ul> 

<li> 

<strong>pieN5Za deklaracja</&trong>-gdy podmiotJPSQba składa dekJarację po r9.l pierwszy,</H> 

<li> 

<stfong>zmiana danycb<Jstrong>- w prZ}"padku zm~y danych będących podstawą ustalenia wysokoŚi::j 


naleinej opłaty za gospodarowanie odpadami komll~Jnymi<lli> 


<Ii> 

<sttong>korekta deklaracji<istrong>- w przypadku. gdy zmianie ulegają dane nie mające wpływu na wysokość I 

opłaty ZIl go')podarownnie odpadami komunalnyrni.<!li> i 

<lu I> 


<tli> 


<Ii> 




, 
<Slrong>lJo pkt G. OŚWlADCZENlE o POSIADANIU KOMPOSTOWNl.K.A I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW:<lstrong> nal<:Zy zaznaczyć <strong>pkt 28</strong>. jeźeli właścicieU współwł!lŚCicieV 
uiytkownik wieczysty! jednostka organizacY,jrul posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu'! inny 
podmiot władający nieruchomością! najemca, dziemwca, użytkownik: nieruchomości zamieszkujący w 
budynku mieszkalnym jedoorodzinnym~ kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. <strong>Pkt 28</strong> nie dotyczy nieruchomoścj zabudowanych 
budynkami wielolokalowymi. Należy zaznaczyc <strong>pkt. 29</strong> jemli bioodpady stanowiące odpady 
komunalne będą przekazywane odbiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie Gminy Słubice</li> 

• • 

</01> 

<p>* w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, () ile został nadany<brl> ..+ pole nieobowiązkowc<lp> 

<p styl~lImargin: O; text~align; justify;"> 

<strong>POl:CZEN!E:<1strong> 

<1p> 

<-01 styJe="margin-top: O;"> 

<li stylC"""text-align: justif)';"> 

<stroog>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawcl.ego. zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 ezerwca 1966 r. o postępowantu egzekul."}jnym w administracji (tj. Dz.lJ. z 2019r., 
poz.1438're zm.)<lstrong:> 

<lii> 

<Ii styl~"text-align:justify;">Zgodnie z art 60 ustawy z dnia (3 ~'rześnia 1996 r. o utrzymaniu czystośei i 
po17..ądku w gminaeh (~, Dz. e. z 2019 r.; poz, 2010 ze 1m.) w razie niezłoieniadeklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danyeh zawartych 
w deklaracji, Wójt Gminy Slubiec określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,<;-1i:> 

<li style="text-align: justity;''>W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Wójt Gminy Słubic lAwiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty 7.!l 

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 gospodaroVv1tnie odpadami komunalnymi w wysokości podanej Vi zawiadomieniu.<Iii> 

<li style="text-aJign: justify;u>Właściciel nieruchomości jest obowiązany z.łożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Słubice w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nićrnchomości pierwszego mies7..kańea.<lH> 

<li style="text-align: justity;">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia Yv)'sokoścl 
nale'lnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel meruchomościjest obowiązany złoiyć 
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego pO miesiącu. w którym nastąpiła zmiaoa.<ili> 

<Ii style="text-align: justify;">Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmjenionr:;i 
wysokośei uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. <Iii> 

<li stylC"""text-align: justity;">Deklarację moina złotyć:<ol style="list-stylc-type: tower-alpha; margin-top; 
O;"> 

<li style="text-align: justify:">osobjście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09
533 Słubice, lub<Jli> 



•, 
,,'" <li styłe""'''text-align: justlfy;">za pośrednictwem poc.tty na adres Urząd Gminy Słubice, uL Płocka 32~ 09~533 

Słubice, Jub</li> 

<Ii style="text-a!ign: jusnfy;">za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej funkejonującej w ramach ePUAP pod adresem: v.'WW,epuap,go..... pL</lJ> 

<lal> 

<Jli> ! 
<101> 

<p style="text-align: center; margin-bottom: Q;"> l
<strong>KLAUZULA INFORMACYJNA<lstrong> 

<ITi> 

<p style="text-align: justify; margin~tQp: O;">Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i [

• 

Rady (UE) 20 161679 z dnia 27 kwietnia 20 j 6 r. w sprawie ochrony osób fiZYC2l1ych w związku z 

przetwarzaniem danych osobo\V)'ch i w spmwie swobodnego puepływu takich danych oraz uchylenia i: 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - ROOO) (Dz, Un, UE L 2016 Nr 119, sir, l, 

7J: 7.Ji1.), informujemy o zasadach przetwarzania PanVPana danych osobowych oraz o przysługujących 


Pani/Panu prawach z tym związanych.</p> 


«li style="margin~top: O;"> 

<Ii styie""'''texlwalign: justify;">Administratorem PanalPani danych osohov.ychjest Wójt Gminy Słubice z 

siedzibą w Słubicach ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, te!. 24 277 89 31, mail: ugslubice@plocman.p1.<Jli> 


<Ii style""'''text~align: justify;"'>Inspektorem ochrony dan)'l:h jest Mru1yna Czarnecka ul. PłocW2, 09~ 


533 Słubice, tej. 24 277 89 35. e~mail martynacZ@sl,:,hiće.org.pJ;<Jli> 


<li style:="te.xt-aJign: justify;">CeJem przetwarzania danych jest zorganizowanie odbierania odpadów 
komunalnych, nalicWlie opłat oraz doko-n)'wanie stosownyeh rozliczeń. Podstawę praVrTIq przetwarzania 
stanowi art. 6 ust. l lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO} w związku z alt. 6n ust l 
pkt ] ,art. 6m oraz art. oh ustawy z dnia l3 września 1996 r. o- utrL)'maniu (:zystości i porządku w gminach 

•

(tekst jednolity: DzU. 2019 poz, 2010 ze zm.)<Ili> 


<li style="text-align: justify;">Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy administratora. organy 

władzy publicznej o-raz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 


publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które ....)'nikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,<iIi> 


<li style="text-align:jll'iufy;">PaniIPana dane osobowe przechowywane będą przez okres odbierania odpadów: 
komunalnych, a następuie przez okres wynikający L właściwych przepisów prawa,<Jli> ' 

<li styłtr"text-aJign: justify;">Przysługuje PaniIPanu prawo dostępu do PnniIPana danyeh oraz prawo 
tądania ich sprostowania, :i:ądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwar7lif)ia, gdy :mchodzą określone 


prawem okoliczności.<IIi> 


<;ii style=-"textwalign: justit)r;">Przysługuje Pani/Panu rov.niez prawo \\-niesienia skargi da organu nadzorczego 
właściv.'Cgo wsprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo\\ych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), <lU> 

<li style,,".,l'text-ałign: justify;">Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów 
określonych wart, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2010:re ;un,).<lli> 

mailto:ugslubice@plocman.p1.<Jli


I 
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<li style="text-align: justify; ">Dane nie będą. przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. • 
Administrator nie planuje również prz.ckazywać PanWana danych do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych,<".jli> 

<101> 

<Itr> 

<ltbody> 

</table> 

<div stylF"cłear: both;"t> 
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Ucbwała $r XID.90.2020 

Rady G iuy Słubice 


z dnia 7 lu ego 2020 roku 


w sprtIWie: 	 ustalenia \\ysokośei staw~k opiaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych będących w zb..n:ądzie Gminy Slubice na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 usta'tY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zm. l) oraz ~rt. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz. li. z 201~ r. poz. 2068 re, zm.') Rada Gminy Słubice 

uchwala, CO następuje:• 
, 

§ l. Ustala się wysokość stawek oplat:za zajęcie pasa drogowego dróg poblicznych, dla . 
których zarządcą jest Wójt Gminy Słubic~, na cele niezwiązane z budową. przebudową. 

remontem, utrzymaniem Lochroną dróg, dotyczące: 

l) prowadzenia robót w pasie drogov..!}lll; 

2) umieszczania w pasie drogowym urtąd.zeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub ~otrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogo\\<,'lll obi~któw budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami nichu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach ,,*,)'łączności w celach innych niz wymienione w pkt 

1·3. 

• 	 § 2. I. Za zajęcie 1m2 pasa drogowqgo, o którym mowa w § I pkt I i 4, ustala się 
I 

następujące stawki opłat za k<i2.dy dzień zaj,cia: 
••••••••••••• 1 

Wysokość stawki opiaty IElementy pasa drogowego 
i 

jezdnia do 20% szerokości. opaski, 2'.atoki a~obusowe, 2,00 zł . 

zatoki postojowe 

jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% sZfrokości 6,00 zł 

jezdnia powyieTS-6% szerokości do·całko·witego 8,00 zł 
I , 

zajęcia 
, 

I 
,, 

i 

I Zmiany ustawy opublikowano w DzJ]. z 2019r., ~1309, poz.157t, poz.1696 i poz, 1815 
l Zmiany ustawy opublikowano w Dz.E z 2018r., f'ÓZ.12, paz.3I?, pozJ693; l: 2019r., poz:.69R, pó2.730, 
pOLł495. poz-1716 i poz.18J5 

l 
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chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze. ciągi pies:zo~ 2,00 zł 


jezdne 
 -----::-""~ 
, 

2,00 zl : : pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni 
"'------,-,--,,-

2, Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za 

każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 2,00 złotych, 

3. Dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikac)jnej ustala się stawkę oplaty za 

każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 0,20 złotych. 

4, Z. llljęcie l m' drogi o lllI",crzchni gruntowej ustala się oplatę w wysokości 1.50 zł, 

za każdy dzień zajęcia. 

5, Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy ni± 24 godziny jest traktowane jak 

7.ajęcie pasa drogowego przez I dzień. 

§ 3. l. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt 2, ustala się następujące 

roczne stawki opłat za l m1 powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego 

urządzenia zlokalizowanego w pasie drogow)'D1: 

; VoI Wzdłuż W chodniku, W 
dm .i poprzek glW ścieżee pobo<:zu, 

drogi w i jezdni rowerowej~ placu, pasie : elementach 
pozosta ye 

,, 
jezdni : ciągu dzielącym, pasa 

pIeszymj drogowegopasie 
ciągu zieleni 

, pieszo
, , 

, i jez,dnym, :,, ,:: 
[Infrastruktury 0,00 zl 0,00 zl 0,00 zł0,00 zl , I0,00 zl 
: wodociągowej 
~ I 

0,00 zł 0,00 zl 0,00 zli Infrastruktury 0,00 zl I 0,00 zł 
, i ,,i kanalizacyjnej ,,, ,, 

. Infrastrukrury 40,00 zł40,00 zł • 40,00 zł . 40,00 zł 40,00 zł ,, ,, :ieieplowniczej : ,, 
20,00 zł 20,00 zł 20,007120,00 zł!20,00 złIlnfrastrukrury

telekomunikacyjnej , 

i TnfrastJUktury : 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 
! elektroenergetycznej I 

40,00 zł 

, ' , 

2 




~dzaJów . i I i i 
infrastru~ktu__ry_,~~_,__i_ '--i:~'-----~---- ,~ 

·' 

r:~'-~T~,""- :"'''''! I~."". 	 ",00-" 1",00' i 
!40,00 zł 40,00 zł l 

i 
2. Za umieszczenie urządzenia na dr~g{)wyrn obiekcie inZynierskim ustala się roczną , 

m1stawkę opłat za 1 powierzchni pa'sa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

umieszczanego urządzenia - w \\'-ysokosd 1~O.OO zł. 

3, Roczne stawki opIat w WYSOko~i określonej w usr, l obejmują pelny rok 

kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzov.'Y 

Ił wysokość stawek opłat obliczana jest propąrcjonalnie do Hćzby dni umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym, 

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt 3, ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 porerzchni: 


l) przez rzut poziomy obiektu bandlow~go lub usługowego - 1.00 zł, 


2) przez rzut poziomy innyeh obiekrów !- 1,00 zł, 


3) na wydzielone miejsce parkingowe (~operty) ,- 0,50 zł, 


4) na tymczasowe stoisko handJowe - 1~oo zł, 


S) przez wiaty przystanków autobuS<Jw,>ch - 0,01 zł. 


2, Za każdy dzień umieszczenia w pa$ie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w 

\\ysokości: 

• I) za lm' powierzelmi reklamy -1,30 zł, 
, 

2) za l m2 reklamy, umieszczonej nrd lub w obiekcie, w którym prowadzona jest 

działalność gOSpodarc7..3, w szczdgólności zawierającej informację o ,*ykonywanej 

działalności. kIórej pCfwierzchnia me przekracza 1m2- 1 ,00 zł~ 

3) za 1m2 powierzchni tablicy infonnatyjncj o pO\\lecie~ wojewÓ<ł:lt\\.ie, w szczególności 
, 


w postaci planów, map, tablic i plansz - 0,01 zł. 


§ 5. Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§ 6. Truci moc Uchwalal\r XlX.ł 19.~0l6 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016 

r, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz, Woj, 

Mazow, 2016.8596 z dnia 2016.10,06), 

3 
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§ 7. Uchwala wchodzi w ~cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

U!7~W}m Województwa Mazowieckiego. 

4 
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UZA,SADNIENIE 
I 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 malca 1985 roku o drogach publicznyeh(t.j. Dz.U. z 

2018r., poz.2068 t.j. z dnia 2018.10.30) Rada Gminy, w drodze uchwały, ustala dla dr6g, 

których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokosć sŁawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem. utrzymaniem 

j ochroną dróg oraz za umieszczenie w pasie drogo\\'j'm urządzenia lub obiektu budowianego 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrLebami ruehu drogowego. 

Konieczność aktualizacji stawek v.'Ynikła z wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 f. 

• 
o :zmianie ustawy o 'WSpieraniu rozwoju u~ług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1815),lkt6ra wprowadziła zmiany w ustawie o drogach 
, 

publicmych «tj, Dz.U. z 2018, poz. 2068 z~ zm.). Z dniem 25 października 2019 r. weszły w 

życie nowe przepisy, które objęły obniż,cnie maksymalnych stawek za zajęda pa'la 

drogowego w odniesieniu do obiektów i ur4tdzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W związku z poWYZszym uchwalono jak na: wstępie. 

/ 
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