
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/  236  / 2022 
RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY 

z dnia 20 maja 2022 r. 

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

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn.zm.)  Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala, co 
następuje: 

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

2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny przy ul. Lubelskiej 16 w Rejowcu 
Fabrycznym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca . 

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

5. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- deklarację składa 
właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180); 

2) Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały; 

3) Deklarację przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej; 

4) Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 ) weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2021 r., poz.2070). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 lipca 2022 r.

Poz. 3580



§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Nr XIII/89/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z 2020 r., poz.218). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Mirosław Maziarz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/  236 / 2022 

Rady Gminy Rejowiec Fabryczny 

z dnia 20 maja 2022 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI ,CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa 
prawna: 
 
 
Składający: 
 
 
 
Termin 
składania: 
 
 
 
Miejsce 
składania: 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U.  z 2021 r., poz. 888 z późn. 
zm.). 
 
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, 
użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 
 
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w 
razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację 
składa właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 
 
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby Wójta 
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny 
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
           pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od …....................       
           deklaracja zmieniająca – zmiana danych od ….........................           
           korekta deklaracji – zmiana danych od …………………………. 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
           właściciel, użytkownik lub posiadacz                           współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz    

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Nazwisko i imię/imiona 
Numer PESEL Data urodzenia 
Imię ojca Imię matki 
ADRES ZAMIESZKANIA 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Miejscowość Ulica  Nr 

dom
u 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 
Nr telefonu Adres e-mail 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość Ulica 
Nr 
dom
u 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
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Oświadczenia. 
- na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje …………………… osób (podać liczbę 
mieszkańców) 
- kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku  
          tak                                      nie         

G. KWOTA OPŁATY 
 
 
1) Wysokość  miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
(oblicza i wpisuje właściciel 
nieruchomości) - zgodnie                z 
treścią obowiązującej Uchwały  Rady 
Gminy Rejowiec Fabryczny 

 
 
…..................................... zł 
 
(słownie 
….................................................................................................................................................
........................) 

 
2) Wysokość  kwartalnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
(oblicza i wpisuje właściciel 
nieruchomości)- zgodnie z treścią 
obowiązującej Uchwały  Rady Gminy 
Rejowiec Fabryczny 

 
 
…..................................... zł 
 
(słownie 
….................................................................................................................................................
........................) 

H.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Data wypełnienia deklaracji 
 
 
 

Czytelny podpis 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 

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.). 

Klauzula Informacyjna 

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  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwane dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny z siedzibą 22-170 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, email: urzad@ug.rejowiec.pl , tel. 82 566 42 11; 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
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a) określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W razie niezłożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do 
danych zawartych w deklaracji, dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

b) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty 
w wyznaczonym terminie dane osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w trybie 
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

c) zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6m 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez 
Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu i wsparcia dla Urzędu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 
ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie jej niezłożenia Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny 
w drodze decyzji określi wysokość opłaty. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/ 236 / 2022
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

z dnia 20 maja 2022 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru=" http://crd.gov.pl/wzor/2022/06/21/11583/" 
nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022" prywatny="false" 
trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" 
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
<xforms>
<xforms>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:wnio=" http://crd.gov.pl/wzor/2022/06/21/11583/" 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: 700px; border-color: #000000; border-style: 
solid; border-width: 0px;&amp;quot; 
border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 
large;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJA &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br 
/&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: large;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&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&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; 
border-color: #000000; border-width: 1px; background-color: #cdcac0; border-style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;
frame=&amp;quot;box&amp;quot; 
rules=&amp;quot;cols&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;width: 120px;&amp;quot;&amp;gt;Podstawa 
prawna:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z p&amp;amp;oacute;źn. 
zm.).&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Składający:&amp;lt;/
td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Formularz przeznaczony dla os&amp;amp;oacute;b 
fizycznych będących właścicielami nieruchomości, a także wsp&amp;amp;oacute;łwłaścicieli, 
użytkownik&amp;amp;oacute;w&amp;amp;nbsp; wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i os&amp;amp;oacute;b posiadających 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiot&amp;amp;oacute;w władających 
nieruchomością.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Termin 
składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Deklarację należy złożyć w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość 
opłaty &amp;amp;ndash; w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana. W 
przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi &amp;amp;ndash; deklarację składa właściciel 
nieruchomości, wobec kt&amp;amp;oacute;rego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość 
opłaty.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Miejsce 
składania:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;W&amp;amp;oacute;jt Gminy Rejowiec 
Fabryczny&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;border-color: 
#000000; border-width: 1px; width: 700px; border-style: solid;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; 
frame=&amp;quot;void&amp;quot; 
rules=&amp;quot;all&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: 
#cdcac0;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: medium;&amp;quot;&amp;gt;A. 
MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-
small;&amp;quot;&amp;gt;Nazwa i adres siedziby W&amp;amp;oacute;jta&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 
style=&amp;quot;padding-left: 30px;&amp;quot;&amp;gt;Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny &amp;lt;br /&amp;gt;ul. Lubelska 16, 22-
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170 Rejowiec Fabryczny&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color: #cdcac0; border-color: #000000; 
border-style: solid; border-width: 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 
medium;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&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&amp;gt;Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 
deklaracji:&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID0&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; 
alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table id=&amp;quot;ID3&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; style=&amp;quot;width: 
100%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
class=&amp;quot;editorInputCell&amp;quot;&amp;gt;powstanie obowiązku&amp;amp;nbsp;&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;/
tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table id=&amp;quot;ID2&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; style=&amp;quot;width: 
100%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
class=&amp;quot;editorInputCell&amp;quot;&amp;gt;zmiana danych&amp;amp;nbsp;&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;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table id=&amp;quot;ID1&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 
style=&amp;quot;width: 
100%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
class=&amp;quot;editorInputCell&amp;quot;&amp;gt;zmiana danych&amp;amp;nbsp;&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;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;background-color: #cdcac0; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 
medium;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO SKŁADANIA 
DEKLARACJI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&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&amp;gt;Rodzaj podmiotu&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-
align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID7&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 
src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-color: #000000; background-color: #cdcac0; 
border-style: solid; border-width: 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 
medium;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&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&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 
100%;&amp;quot; 
border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;width: 120px;&amp;quot;&amp;gt;Nazwisko&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 
id=&amp;quot;ID8&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 
alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Imię&am
p;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID9&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot;
 src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Drugie 
imię&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID10&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Numer 
PESEL&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID11&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Data 
urodzenia&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID12&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/date_picker.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Imię 
ojca&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID13&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Imię 
matki&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID14&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;background-color: #cdcac0; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 
medium;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;ADRES 
ZAMIESZKANIA&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
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tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 
100%;&amp;quot; 
border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;width: 120px;&amp;quot;&amp;gt;Kraj&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 
id=&amp;quot;ID17&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 
alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Wojew&
amp;amp;oacute;dztwo&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID18&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Powiat&
amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID19&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Gmina&
amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID20&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Miejsco
wość&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID21&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Ulica&a
mp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID22&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Nr 
domu&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID23&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Nr 
lokalu&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID24&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Kod 
pocztowy&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID25&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Poczta&a
mp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID26&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Nr 
telefonu&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID27&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Adres e-
mail&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID28&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/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;border-color: #000000; background-color: #cdcac0; border-style: solid; border-width: 
1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 
medium;&amp;quot;&amp;gt;E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KT&amp;amp;Oacute;REJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 
100%;&amp;quot; 
border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;width: 120px;&amp;quot;&amp;gt;Miejscowość&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img 
id=&amp;quot;ID29&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 
alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Ulica&a
mp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID30&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Nr 
domu&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID31&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Nr 
lokalu&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID32&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/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&amp;gt;Kod 
pocztowy&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID33&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;Poczta&a
mp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID34&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;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;/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;border-color: #000000; background-color: #cdcac0; border-style: solid; border-width: 
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1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: medium;&amp;quot;&amp;gt;F. 
OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPAD&amp;amp;Oacute;W&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;Oświadczam, 
że:&amp;lt;br /&amp;gt;- na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje &amp;lt;img 
id=&amp;quot;ID35&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot;
 alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt; os&amp;amp;oacute;b (podać liczbę mieszkańc&amp;amp;oacute;w)&amp;lt;br /&amp;gt;- 
kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 
style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID36&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; style=&amp;quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&amp;quot; 
src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;background-color: #cdcac0; border-color: #000000; 
border-style: solid; border-width: 1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 
medium;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;G. KWOTA OPŁATY&amp;lt;br 
/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&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&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;border-color: 
#000000; border-width: 1px; ; width: 100%;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; frame=&amp;quot;void&amp;quot; 
rules=&amp;quot;all&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 
50%;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;1) Wysokość&amp;amp;nbsp; miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;(oblicza i wpisuje 
właściciel nieruchomości)&amp;lt;/em&amp;gt; - zgodnie z treścią obowiązującej Uchwały&amp;amp;nbsp; Rady Gminy Rejowiec 
Fabryczny&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID37&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt; zł&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;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 
1px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;2) Wysokość&amp;amp;nbsp; kwartalnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;(oblicza i wpisuje 
właściciel nieruchomości) &amp;lt;/em&amp;gt;- zgodnie z treścią obowiązującej Uchwały&amp;amp;nbsp; Rady Gminy Rejowiec 
Fabryczny&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-color: #000000; border-
style: solid; border-width: 1px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID38&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt; zł&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;border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;&amp;quot; 
colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-color: #000000; border-style: solid; border-
width: 1px;&amp;quot;&amp;gt;Data wypełnienia deklaracji&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID39&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/date_picker.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/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;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align: 
center;&amp;quot;&amp;gt;Pouczenie&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align: 
center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID15&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 
src=&amp;quot;/portal/img/editor/text_area.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td&amp;gt;&amp;a
mp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;Klauzula 
Informacyjna&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 
style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID16&amp;quot; 
class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/text_area.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/
table&amp;gt;&quot; markUrl=&quot; http://crd.gov.pl/wzor/2022/06/21/11583/&quot; xsdUrl=&quot;&quot; 
namespaces=&quot;&quot; mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; 
attachmentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID8&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; editBoxInitValue=&quot;#Nazwisko&quot; 
validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-length(.)&amp;lt;=40)&quot; validAlarm=&quot;Pole nie może być 
puste.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID39&quot; 
id=&quot;wnio:OpisDokumentu/meta:Data/meta:Czas&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; 
isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker 
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour 
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calculated=&quot;substring(now(),1,10)&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID37&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KwotaMiesieczna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID38&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KwotaKwartalna&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;15&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID35&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IloscMieszkancow&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID36&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyKompostownik&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;tak&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;nie&lt;/TextLabel&gt;&lt;/
radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID29&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:MiejscowoscNieruchomosci&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#MiejscowoscOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-
length(.)&amp;lt;=56)&quot; validAlarm=&quot;Pole nie może być 
puste.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID30&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:UlicaNieruchomosci&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#UlicaOsoby&quot;
 validConst=&quot;(string-length(.)&amp;lt;=65)&quot; validAlarm=&quot;Wartość w polu nie może być dłuższa niż 65 
znaków.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID31&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:BudynekNieruchomosci&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#BudynekOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (matches(., '^\S{1,4}$') or 
matches(., '^\S{1,4}/\S{1,4}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole nie może być 
puste.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID32&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalNieruchomosci&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#LokalOsoby&quot; validConst=&quot;(string-length(.)&amp;lt;=10)&quot; validAlarm=&quot;Wartość w 
polu nie może być dłuższa niż 10 znaków.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/
&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID33&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KodPocztowyNieruchomosci&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowyOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and matches(., '^\d{2}-\
d{3}$')&quot; validAlarm=&quot;Niepoprawny format kodu 
pocztowego.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID34&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PocztaNieruchomosci&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#PocztaOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-
length(.)&amp;lt;=56)&quot; validAlarm=&quot;Pole nie może być 
puste.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID17&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; editBoxInitValue=&quot;POLSKA&quot; 
validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID18&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; 
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label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#WojewodztwoOsoby&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID19&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#PowiatOsoby&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID20&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#GminaOsoby&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID21&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#MiejscowoscOsoby&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID22&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#UlicaOsoby&quot; validConst=&quot;(string-length(.)&amp;lt;=65)&quot; validAlarm=&quot;Wartość w 
pole nie może być dłuższa niż 65 znaków.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/
&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID23&quot; id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#BudynekOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (matches(., '^\S{1,4}$') or 
matches(., '^\S{1,4}/\S{1,4}$'))&quot; validAlarm=&quot;Pole nie może być 
puste.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID24&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#LokalOsoby&quot; validConst=&quot;(string-length(.)&amp;lt;=10)&quot; validAlarm=&quot;Wartość w 
polu nie może być dłuższa niż 10 znaków.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/
&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID25&quot; id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/
adr:KodPocztowy&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; 
isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#KodPocztowyOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and matches(., '^\d{2}-\
d{3}$')&quot; validAlarm=&quot;Niepoprawny format kodu 
pocztowego.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID26&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#PocztaOsoby&quot; validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-
length(.)&amp;lt;=56)&quot; validAlarm=&quot;Pole nie może być 
puste.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID27&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt
;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID28&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; 
editBoxInitValue=&quot;#EmailUzytkownika&quot; validConst=&quot;matches(.,'^$') or matches(., '^|([0-9a-zA-Z]+
[\-._+&amp;amp;])*[0-9a-zA-Z]+@([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6}$')&quot; validAlarm=&quot;Niepoprawny adres 
email.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID15&quot; 
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id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;true&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;textArea rows=&quot;3&quot; cols=&quot;65&quot; 
textAreaInitValue=&quot;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.).&quot; 
validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID16&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KlauzulaInformacyjna&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;true&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;textArea rows=&quot;15&quot; cols=&quot;65&quot; 
textAreaInitValue=&quot;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  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:&amp;#10;1. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny z siedzibą 22-170 Rejowiec Fabryczny ul. 
Lubelska 16, email: urzad@ug.rejowiec.pl, tel. 82&#160;566 42 11; &amp;#10;2. Administrator danych osobowych wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. &amp;#10;3.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:&amp;#10;a)&amp;#9;określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;&amp;#10;b)&amp;#9;poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 
przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie dane osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w 
trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;&amp;#10;c)&amp;#9;zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.&amp;#10;4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c RODO w zw. z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.&amp;#10;5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu 
złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego 
przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.&amp;#10;6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi 
serwisu i wsparcia dla Urzędu.&amp;#10;7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 
oraz ograniczenia przetwarzania.&amp;#10;8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.&amp;#10;9. Podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie jej 
niezłożenia Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny w drodze decyzji określi wysokość opłaty.&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID9&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; editBoxInitValue=&quot;#Imie&quot; 
validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-length(.)&amp;lt;=30)&quot; validAlarm=&quot;Pole nie może być 
puste.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID10&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot;
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;(string-
length(.)&amp;lt;=30)&quot; validAlarm=&quot;Wartość w polu nie może być dłuższa niż 30 
znaków.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID11&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;12&quot; editBoxInitValue=&quot;#PESEL&quot; 
validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;) and (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 
1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ 
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ 
number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)&quot; validAlarm=&quot;Nieporawny numer 
PESEL.&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/validation&gt;&lt;/
editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID12&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:DataUrodzenia&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker validConst=&quot;(.!=&amp;quot;&amp;quot;)&quot; 
validAlarm=&quot;Pole nie może być puste.&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieOjca&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID14&quot; 
id=&quot;wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieMatki&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;50&quot; validConst=&quot;&quot; 
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validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;fieldType&gt;&lt;none/&gt;&lt;/fieldType&gt;&lt;validation&gt;&lt;none/&gt;&lt;/
validation&gt;&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID0&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciObowiazku&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;pierwsza deklaracja&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;deklaracja 
zmieniająca&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;korekta 
deklaracji&lt;/TextLabel&gt;&lt;/radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID7&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu&quot; typ=&quot;&quot; 
label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup
 selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;właściciel, użytkownik lub 
posiadacz&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;współwłaściciel, współużytkownik lub 
współposiadacz&lt;/TextLabel&gt;&lt;/radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID1&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji&quot; 
typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;../wnio:OkolicznosciObowiazku='3'&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;section 
repeatable=&quot;false&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID6&quot; id=&quot;wnio:DataKorektaDeklaracji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID2&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;../wnio:OkolicznosciObowiazku='2'&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;section 
repeatable=&quot;false&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:DataNowaDeklaracja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID3&quot; 
id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciDeklaracja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;../wnio:OkolicznosciObowiazku='1'&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;section 
repeatable=&quot;false&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 
originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:DataDeklaracji&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 
isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; 
relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;datePicker validConst=&quot;&quot; 
validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/
FormField&gt;&lt;formNamespaces&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;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot; 
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace 
prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot; 
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace 
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;xsi&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; 
schemaLocation=&quot;&quot;/&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/struktura.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/xmldsig-core-schema.xsd&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;/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;URI://Dziennik_Ustaw/2021/888/6n/1/2/a&quot; waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Deklaracja o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;2022-06-01&quot; waznoscDo=&quot;2922-06-
01&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; 
nazwaInstytucji=&quot;URZĄD GMINY W REJOWCU FABRYCZNYM&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; 
ulica=&quot;UL.   LUBELSKA&quot; budynek=&quot;16&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot; 
miejscowosc=&quot;REJOWIEC FABRYCZNY&quot; wojewodztwo=&quot;LUBELSKIE&quot; 
kraj=&quot;chełmski&quot;/&gt;&lt;/FormDef&gt;" property="markUrl"> http://crd.gov.pl/wzor/2022/06/21/11583/</meta>
<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=40)" id="ID8" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" relevant="true()"/>
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<xf:bind calculate="substring(now(),1,10)" id="ID39" nodeset="wnio:OpisDokumentu/meta:Data/meta:Czas" relevant="true()" 
type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID37" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KwotaMiesieczna" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID38" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KwotaKwartalna" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IloscMieszkancow" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID36" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyKompostownik" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=56)" id="ID29" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:MiejscowoscNieruchomosci" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(string-length(.)&lt;=65)" id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:UlicaNieruchomosci" 
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (matches(., '^\S{1,4}$') or matches(., '^\S{1,4}/\S{1,4}$'))" id="ID31" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:BudynekNieruchomosci" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(string-length(.)&lt;=10)" id="ID32" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalNieruchomosci" 
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and matches(., '^\d{2}-\d{3}$')" id="ID33" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KodPocztowyNieruchomosci" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=56)" id="ID34" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PocztaNieruchomosci" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 
relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(string-length(.)&lt;=65)" id="ID22" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (matches(., '^\S{1,4}$') or matches(., '^\S{1,4}/\S{1,4}$'))" id="ID23" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(string-length(.)&lt;=10)" id="ID24" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and matches(., '^\d{2}-\d{3}$')" id="ID25" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=56)" id="ID26" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" 
relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="matches(.,'^$') or matches(., '^|([0-9a-zA-Z]+[\-._+&amp;])*[0-9a-zA-Z]+@([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6}$')"
id="ID28" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KlauzulaInformacyjna" readonly="true()" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.)&lt;=30)" id="ID9" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(string-length(.)&lt;=30)" id="ID10" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;) and (string-length(.) = 11) and ((( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+ 
number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ 
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(.,
 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0)" id="ID11" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" relevant="true()"/>
<xf:bind constraint="(.!=&quot;&quot;)" id="ID12" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:DataUrodzenia" relevant="true()" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieOjca" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieMatki" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciObowiazku" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji" 
relevant="../wnio:OkolicznosciObowiazku='3'">
<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:DataKorektaDeklaracji" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja" 
relevant="../wnio:OkolicznosciObowiazku='2'">
<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:DataNowaDeklaracja" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciDeklaracja" 
relevant="../wnio:OkolicznosciObowiazku='1'">
<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:DataDeklaracji" relevant="true()" type="xs:date"/>
</xf:bind>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
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<xf:instance id="main" xmlns="">

<wnio:Dokument>
    <wnio:OpisDokumentu>
        <meta:Data  typDaty="stworzony">
            <meta:Czas/>
        </meta:Data>
        <meta:Dostep>
            <meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
        </meta:Dostep>
        <meta:RodzajDokumentu>
            <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
            <meta:RodzajKategorii>wniosek</meta:RodzajKategorii>
        </meta:RodzajDokumentu>
        <meta:Jezyk kodJezyka="pol"/>
    </wnio:OpisDokumentu>
    <wnio:DaneDokumentu>
        <str:Nadawcy>
            <meta:Podmiot>
                <oso:Osoba>
                    <oso:IdOsoby>
                        <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
                    </oso:IdOsoby>
                    <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
                    <oso:ImieDrugie/>
                    <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
                    <oso:ImieOjca/>
                    <oso:ImieMatki/>
                    <oso:DataUrodzenia/>
                    <adr:Adres>
                        <adr:KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</adr:KodPocztowy>
                        <adr:Poczta>#PocztaOsoby</adr:Poczta>
                        <adr:Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</adr:Miejscowosc>
                        <adr:Ulica>#UlicaOsoby</adr:Ulica>
                        <adr:Budynek>#BudynekOsoby</adr:Budynek>
                        <adr:Lokal>#LokalOsoby</adr:Lokal>
                        <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>
                        <adr:Wojewodztwo>#WojewodztwoOsoby</adr:Wojewodztwo>
                        <adr:Powiat>#PowiatOsoby</adr:Powiat>
                        <adr:Gmina>#GminaOsoby</adr:Gmina>
                    </adr:Adres>
                    <adr:Kontakt>
                        <adr:Telefon/>
                        <adr:Email>#EmailUzytkownika</adr:Email>
                    </adr:Kontakt>
                </oso:Osoba>
            </meta:Podmiot>
        </str:Nadawcy>
    </wnio:DaneDokumentu>
    <wnio:TrescDokumentu  format="text/xml" kodowanie="XML">
        <wnio:Wartosc>
            <wnio:KwotaMiesieczna/>
            <wnio:KwotaKwartalna/>
            <wnio:IloscMieszkancow/>
            <wnio:CzyKompostownik>0</wnio:CzyKompostownik>
            <wnio:MiejscowoscNieruchomosci>#MiejscowoscOsoby</wnio:MiejscowoscNieruchomosci>
            <wnio:UlicaNieruchomosci>#UlicaOsoby</wnio:UlicaNieruchomosci>
            <wnio:BudynekNieruchomosci>#BudynekOsoby</wnio:BudynekNieruchomosci>
            <wnio:LokalNieruchomosci>#LokalOsoby</wnio:LokalNieruchomosci>
            <wnio:KodPocztowyNieruchomosci>#KodPocztowyOsoby</wnio:KodPocztowyNieruchomosci>
            <wnio:PocztaNieruchomosci>#PocztaOsoby</wnio:PocztaNieruchomosci>
            <wnio:Pouczenie>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.).</wnio:Pouczenie>
            <wnio:KlauzulaInformacyjna>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  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 
informuję, iż:
            1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny z siedzibą 22-170 Rejowiec Fabryczny 
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ul. Lubelska 16, email: urzad@ug.rejowiec.pl, tel. 82 566 42 11; 
            2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-
mail:iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych. 
            3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
            a) określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, dane będą 
przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
            b)poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie dane 
osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji;
            c) zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
            4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6m ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego.
            5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek 
ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego 
zakończenia.
            6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu i wsparcia dla Urzędu.
            7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
            8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
            9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jest wymogiem ustawowym. W razie jej niezłożenia Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny w drodze decyzji określi wysokość 
opłaty.</wnio:KlauzulaInformacyjna>
            <wnio:OkolicznosciObowiazku>0</wnio:OkolicznosciObowiazku>
            <wnio:RodzajPodmiotu>0</wnio:RodzajPodmiotu>
            <wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji>
            <wnio:DataKorektaDeklaracji/>
            </wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji>
            <wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja>
            <wnio:DataNowaDeklaracja/>
            </wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja>
            <wnio:OkolicznosciDeklaracja>
            <wnio:DataDeklaracji/>
            </wnio:OkolicznosciDeklaracja>
        </wnio:Wartosc>
    </wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

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

<wnio:Dokument>
    <wnio:OpisDokumentu>
        <meta:Data  typDaty="stworzony">
            <meta:Czas/>
        </meta:Data>
        <meta:Dostep>
            <meta:Dostepnosc>niedostepne</meta:Dostepnosc>
        </meta:Dostep>
        <meta:RodzajDokumentu>
            <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
            <meta:RodzajKategorii>wniosek</meta:RodzajKategorii>
        </meta:RodzajDokumentu>
        <meta:Jezyk kodJezyka="pol"/>
    </wnio:OpisDokumentu>
    <wnio:DaneDokumentu>
        <str:Nadawcy>
            <meta:Podmiot>
                <oso:Osoba>
                    <oso:IdOsoby>
                        <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
                    </oso:IdOsoby>
                    <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
                    <oso:ImieDrugie/>
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                    <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
                    <oso:ImieOjca/>
                    <oso:ImieMatki/>
                    <oso:DataUrodzenia/>
                    <adr:Adres>
                        <adr:KodPocztowy>#KodPocztowyOsoby</adr:KodPocztowy>
                        <adr:Poczta>#PocztaOsoby</adr:Poczta>
                        <adr:Miejscowosc>#MiejscowoscOsoby</adr:Miejscowosc>
                        <adr:Ulica>#UlicaOsoby</adr:Ulica>
                        <adr:Budynek>#BudynekOsoby</adr:Budynek>
                        <adr:Lokal>#LokalOsoby</adr:Lokal>
                        <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>
     
                   <adr:Wojewodztwo>#WojewodztwoOsoby</adr:Wojewodztwo>
                        <adr:Powiat>#PowiatOsoby</adr:Powiat>
                        <adr:Gmina>#GminaOsoby</adr:Gmina>
                    </adr:Adres>
                    <adr:Kontakt>
                        <adr:Telefon/>
                        <adr:Email>#EmailUzytkownika</adr:Email>
                    </adr:Kontakt>
                </oso:Osoba>
            </meta:Podmiot>
        </str:Nadawcy>
    </wnio:DaneDokumentu>
    <wnio:TrescDokumentu  format="text/xml" kodowanie="XML">
        <wnio:Wartosc>
            <wnio:KwotaMiesieczna/>
            <wnio:KwotaKwartalna/>
            <wnio:IloscMieszkancow/>
            <wnio:CzyKompostownik>0</wnio:CzyKompostownik>
            <wnio:MiejscowoscNieruchomosci>#MiejscowoscOsoby</wnio:MiejscowoscNieruchomosci>
            <wnio:UlicaNieruchomosci>#UlicaOsoby</wnio:UlicaNieruchomosci>
            <wnio:BudynekNieruchomosci>#BudynekOsoby</wnio:BudynekNieruchomosci>
            <wnio:LokalNieruchomosci>#LokalOsoby</wnio:LokalNieruchomosci>
            <wnio:KodPocztowyNieruchomosci>#KodPocztowyOsoby</wnio:KodPocztowyNieruchomosci>
            <wnio:PocztaNieruchomosci>#PocztaOsoby</wnio:PocztaNieruchomosci>
            <wnio:Pouczenie>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.).</wnio:Pouczenie>
            <wnio:KlauzulaInformacyjna>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  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 
informuję, iż:
            1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny z siedzibą 22-170 Rejowiec Fabryczny 
ul. Lubelska 16, email: urzad@ug.rejowiec.pl, tel. 82 566 42 11; 
            2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-
mail:iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych. 
            3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
            a) określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, dane będą 
przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
            b)poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie dane 
osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji;
            c) zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
            4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6m ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego.
            5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek 
ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego 
zakończenia.
            6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu i wsparcia dla Urzędu.
            7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
            8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
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Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
            9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jest wymogiem ustawowym. W razie jej niezłożenia Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny w drodze decyzji określi wysokość 
opłaty.</wnio:KlauzulaInformacyjna>
            <wnio:OkolicznosciObowiazku>0</wnio:OkolicznosciObowiazku>
            <wnio:RodzajPodmiotu>0</wnio:RodzajPodmiotu>
            <wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji>
            <wnio:DataKorektaDeklaracji/>
            </wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji>
            <wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja>
            <wnio:DataNowaDeklaracja/>
            </wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja>
            <wnio:OkolicznosciDeklaracja>
            <wnio:DataDeklaracji/>
            </wnio:OkolicznosciDeklaracja>
        </wnio:Wartosc>
    </wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

</xf:instance>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" xmlns="">
<empty_instance_for_WOJ>
<elem> </elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" xmlns="">
<empty_instance_for_WOJ>
<elem> </elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID7" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>właściciel, użytkownik lub posiadacz</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID7" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>właściciel, użytkownik lub posiadacz</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID36" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>tak</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>nie</item>
<value>2</value>
</opt>
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</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID36" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>tak</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>nie</item>
<value>2</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" xmlns="">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" xmlns="">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="etykiety_ID0" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>pierwsza deklaracja</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>deklaracja zmieniająca</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>korekta deklaracji</item>
<value>3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" xmlns="">
<sek>
<etykiety_ref>
<opt>
<item>pierwsza deklaracja</item>
<value>1</value>
</opt>
<opt>
<item>deklaracja zmieniająca</item>
<value>2</value>
</opt>
<opt>
<item>korekta deklaracji</item>
<value>3</value>
</opt>
</etykiety_ref>
</sek>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" xmlns="">
<for_submit>
<elem> </elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" xmlns="">
<for_submit>
<elem> </elem>
</for_submit>
</xf:instance>
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<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyKompostownik) &gt; 
count(instance('etykiety_ID36')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID36')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID36')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciObowiazku) &gt; 
count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu) &gt; 
count(instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref)">
<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID7')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 
origin="instance('kopia_etykiety_ID7')/etykiety_ref" position="after"/>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji) = 0]) &gt; 
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji) = 0]
[position()=1]" nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji"
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja)">
<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja) = 0]) &gt; 
0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja/preceding-
sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja) = 0]
[position()=1]" nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja" 
position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciDeklaracja)">
<xf:action
 while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OkolicznosciDeklaracja) = 0]) &gt; 0)">
<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciDeklaracja/preceding-sibling::*)" 
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:OkolicznosciDeklaracja) = 0][position()=1]" nodeset="*" 
origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciDeklaracja" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<table border="0" style="width: 700px; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 0px;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;">
<strong>DEKLARACJA</strong>
</span>
<br/>
<span style="font-size: large;">
<strong>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="1" frame="box" rules="cols" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; background-color: 
#cdcac0; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 120px;">Podstawa prawna:</td>
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<td>
<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Składający:</td>
<td>
<p>Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników  
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 
podmiotów władających nieruchomością.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Termin składania:</td>
<td>
<p>Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w razie 
wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa właściciel nieruchomości, 
wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Miejsce składania:</td>
<td>
<p>Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 1px; width: 700px; border-style: solid;">
<tbody>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #cdcac0;">
<strong>
<span style="font-size: medium;">A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</span>
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<span style="font-size: x-small;">Nazwa i adres siedziby Wójta</span> <p style="padding-left: 30px;">Urząd Gminy Rejowiec 
Fabryczny<br/>ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #cdcac0; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> <span style="font-size: 
medium;">
<strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: <p style="text-align: center;">
<xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciObowiazku">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
<xf:group _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciDeklaracja" style="width: 100%;">powstanie 
obowiązku <xf:input _bind="ID4" ref="wnio:DataDeklaracji">
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<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciNowaDeklaracja" style="width: 100%;">zmiana 
danych <xf:input _bind="ID5" ref="wnio:DataNowaDeklaracja">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</xf:group>
<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:OkolicznosciKorektaDeklaracji" style="width: 100%;">zmiana
danych <xf:input _bind="ID6" ref="wnio:DataKorektaDeklaracji">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</xf:group>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #cdcac0; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> <span style="font-size: 
medium;">
<strong>C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO SKŁADANIA DEKLARACJI</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Rodzaj podmiotu <p style="text-align: center;">
<xf:select1 _bind="ID7" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPodmiotu">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID7')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; background-color: #cdcac0; border-style: solid; border-width: 1px;"> <span style="font-size: 
medium;">
<strong>D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 120px;">Nazwisko</td>
<td>
<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Imię</td>
<td>
<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" xxforms:size="50">
<xf:label>
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<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Drugie imię</td>
<td>
<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieDrugie" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Wartość w polu nie może być dłuższa niż 30 znaków.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Numer PESEL</td>
<td>
<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" 
xxforms:size="12">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Nieporawny numer PESEL.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Data urodzenia</td>
<td>
<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:DataUrodzenia">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Imię ojca</td>
<td>
<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieOjca" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Imię matki</td>
<td>
<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:ImieMatki" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #cdcac0; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> <span style="font-size: 
medium;">
<strong>ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
</span>
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</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 120px;">Kraj</td>
<td>
<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Województwo</td>
<td>
<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 
xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Powiat</td>
<td>
<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gmina</td>
<td>
<xf:input _bind="ID20" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Miejscowość</td>
<td>
<xf:input _bind="ID21" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 
xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulica</td>
<td>
<xf:input _bind="ID22" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Wartość w pole nie może być dłuższa niż 65 znaków.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
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<tr>
<td>Nr domu</td>
<td>
<xf:input _bind="ID23" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek" 
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr lokalu</td>
<td>
<xf:input _bind="ID24" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Wartość w polu nie może być dłuższa niż 10 znaków.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Kod pocztowy</td>
<td>
<xf:input _bind="ID25" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztowy" 
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Niepoprawny format kodu pocztowego.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Poczta</td>
<td>
<xf:input _bind="ID26" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr telefonu</td>
<td>
<xf:input _bind="ID27" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" 
xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Adres e-mail</td>
<td>
<xf:input _bind="ID28" ref="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" 
xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Niepoprawny adres email.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
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</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color:
 #000000; background-color: #cdcac0; border-style: solid; border-width: 1px;"> <strong>
<span style="font-size: medium;">E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</span>
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 120px;">Miejscowość</td>
<td>
<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:MiejscowoscNieruchomosci" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Ulica</td>
<td>
<xf:input _bind="ID30" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:UlicaNieruchomosci" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Wartość w polu nie może być dłuższa niż 65 znaków.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr domu</td>
<td>
<xf:input _bind="ID31" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:BudynekNieruchomosci" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr lokalu</td>
<td>
<xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:LokalNieruchomosci" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Wartość w polu nie może być dłuższa niż 10 znaków.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Kod pocztowy</td>
<td>
<xf:input _bind="ID33" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KodPocztowyNieruchomosci" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Niepoprawny format kodu pocztowego.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
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</tr>
<tr>
<td>Poczta</td>
<td>
<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:PocztaNieruchomosci" xxforms:size="50">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:alert>Pole nie może być puste.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; background-color: #cdcac0; border-style: solid; border-width: 1px;">
<strong>
<span style="font-size: medium;">F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW</span>
</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Oświadczam, że:<br/>- na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje <xf:input _bind="ID35" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IloscMieszkancow" xxforms:size="10">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> osób (podać liczbę mieszkańców)<br/>- kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 
kompostowniku</p>
<p style="text-align: center;">
<xf:select1 _bind="ID36" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:CzyKompostownik">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID36')/etykiety_ref/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #cdcac0; border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> <span style="font-size: 
medium;">
<strong>G. KWOTA OPŁATY<br/>
</strong>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="1" frame="void" rules="all" style="border-color: #000000; border-width: 1px; ; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width: 50%;">
<p>
<strong>1) Wysokość  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>
<br/>
<em>(oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości)</em> - zgodnie z treścią obowiązującej Uchwały  Rady Gminy Rejowiec 
Fabryczny</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<xf:input _bind="ID37" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KwotaMiesieczna" xxforms:size="15">
<xf:label>
<span/>
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</xf:label>
</xf:input> zł</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">
<p>
<strong>2) Wysokość  kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong>
<br/>
<em>(oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości)</em> - zgodnie z treścią obowiązującej Uchwały  Rady Gminy Rejowiec 
Fabryczny</p>
</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;"> <xf:input _bind="ID38" 
ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KwotaKwartalna" xxforms:size="15">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input> zł</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"> </td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Data wypełnienia deklaracji</td>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;">
<xf:input _bind="ID39" ref="wnio:OpisDokumentu/meta:Data/meta:Czas">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Pouczenie</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> <xf:textarea _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Pouczenie" 
xxforms:cols="65" xxforms:rows="3">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> Klauzula Informacyjna</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> <xf:textarea _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:KlauzulaInformacyjna" 
xxforms:cols="65" xxforms:rows="15">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
</xf:textarea>
</td>
</tr>
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</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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