
 

UCHWAŁA Nr XXIII/146/2020                             
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 3 lutego 2020 r. 
 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżn. zm.
1
) oraz art. 6m ust. 1, 1a, 1b, ust. 2, art. 6n 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579; z 2020 r. poz. 150) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co 

następuje:  

 

§1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
do Burmistrza Karczewa w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Karczewa nową deklarację w terminie 

do 10 dnia miesiąca  następującego po miesiącu w którym zaistniała zmiana.  

 

§3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 w formie papierowej składa się osobiście w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Karczewie, lub listownie przesyłając na adres: Urząd Miejski 

w Karczewie ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.  

2. Deklarację, o której mowa w §1, składaną za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, należy złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie 

ePUAP. 

3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w 

formacie xml, określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 

20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

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

 

§ 4. W przypadku złożenia w deklaracji oświadczenia o prawie do korzystania z ulgi w 

opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na trzecie i kolejne dziecko w  

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 

1815. 

 



rodzinach wielodzietnych, składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

potwierdzające dane w niej zawarte dotyczące prawa do skorzystania z ulgi: 

1. kopie aktów urodzenia, kopie orzeczeń sądów o przysposobieniu lub umieszczeniu w 

rodzinie zastępczej albo kopie Kart Dużej Rodziny poszczególnych członków rodziny 

wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz.U z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.
2
); 

2. kopię aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/ 

placówki oświatowej/uczelni – w przypadku dzieci pełnoletnich kontynuujących 

naukę. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/468/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 lutego 

2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Karczew, składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

  

                                                           
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1907 



Uzasadnienie  

Z dniem 6 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w  gminach z dnia 13 września 1996 r., oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) weszły w życie zmiany przepisów dotyczących 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie zmienionych przepisów 

gminy zobowiązane są do dostosowania prawa miejscowego co obliguje Radę Miejską w 

Karczewie do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego nowego 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.3 znowelizowanej  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z dnia  13 września 1996 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciel 

nieruchomości nie ma możliwości zadeklarowania w złożonej deklaracji nieselektywnego 

odbioru odpadów. 

Określenie nowego wzoru deklaracji jest spowodowane także koniecznością 
uwzględnienia ulgi w opłacie za odpady dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają na nieruchomości przydomowy 

kompostownik i kompostują w nim bioodpady co jest wskazane w  art. 6k ust 4b 

wspomnianej ustawy. 

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/467/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie częściowego 

zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rady Miejskiej w Karczewie 

nadal obowiązuje ulga w  opłacie  za  odbiór  i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  

na  trzecie  i  kolejne  dziecko w rodzinach wielodzietnych. Potwierdzeniem prawa do 

skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na  trzecie  i  kolejne  dziecko  w  rodzinie wielodzietnej jest zgodnie z w/w uchwałą złożenie 

wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odpowiednich dokumentów. Stąd też zapisy o wymaganych dokumentach potwierdzających 

prawo do skorzystania z ulgi zostały utrzymane w niniejszej uchwale.  

W związku z powyższym podjęcie nowej uchwały przez Radę Miejską w Karczewie 

określającej nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest w pełni uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 



 

  



 

 

  



 

  



 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO UCHWAŁY NR XXIII/146/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 3 lutego 2020 r. 

 

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie xml 

NR  NAZWA TYP UWAGI 

 Podstawa prawna Pole tekstowe 

nie do edycji 

Stała wartość: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

 Składający Pole tekstowe 

nie do edycji 

Stała wartość: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Karczew 

 Miejsce składania Pole tekstowe 

nie do edycji 

Stała wartość: 

Urząd Miejski w Karczewie; 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28 

 Termin złożenia pierwszej 

deklaracji 

Pole tekstowe 

nie do edycji 

Stała wartość: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca 

 Termin złożenia zmiany deklaracji Pole tekstowe 

nie do edycji 

Stała wartość: 

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Pole tekstowe 

nie do edycji 

Stała wartość: 

Burmistrz Karczewa 

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Wybierz jeden Opcje wyboru: 

o Pierwsza deklaracja 

o Zmiana danych zawartych w deklaracji / korekta deklaracji 

 Data zamieszkania Data Sekcja warunkowa widoczna, gdy wybrano opcję Pierwsza 

deklaracja. 

 Data zmiany Data Sekcja warunkowa widoczna, gdy wybrano opcję Zmiana danych 

zawartych w deklaracji / korekta deklaracji 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. Składający deklarację Wybierz jeden Opcje wyboru: 

o Właściciel / Współwłaściciel / Użytkownik wieczysty 

o Najemca, dzierżawca, zarządca, użytkownik, inny podmiot 

władający nieruchomością 

2. Forma prawna składającego Wybierz jeden Opcje wyboru: 

o Osoba fizyczna 

o Osoba prawna 

o Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej 

3. IMIĘ i NAZWISKO (dotyczy 

osób fizycznych) / PEŁNA 

NAZWA (dotyczy osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 

prawnej) 

Pole edycji  

4. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / 

NIP (dotyczy osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 

prawnej) 

Pole edycji  

5. Adres składającego deklarację (adres na który będzie przesyłana korespondencja) 

 Kraj Pole edycji  

 Województwo Pole edycji  

 Powiat Pole edycji  

 Gmina Pole edycji  

 Ulica Pole edycji  

 Nr domu Pole edycji  

 Nr lokalu Pole edycji  

 Miejscowość Pole edycji  

 Kod pocztowy Pole edycji  

 Poczta Pole edycji  



6. Dane kontaktowe składającego deklarację (podanie nie jest obowiązkowe) 

 Numer telefonu Pole edycji  

 E-mail Pole edycji  

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

(należy podać adres nieruchomości z której będą / są odbierane odpady komunalne) 

 Miejscowość Pole edycji  

 Ulica Pole edycji  

 Nr domu Pole edycji  

 Nr lokalu Pole edycji  

 Numer obrębu i działki 

(w przypadku, gdy nie nadano 

numeru domu) 

Pole edycji  

E. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości opisanej w części 

D niniejszej deklaracji 

zamieszkuje ... osób 

Pole edycji  

F. OŚWIADCZENIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH (zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D) 

 Czy korzystasz z częściowego 

zwolnienia w opłacie dla rodzin 

wielodzietnych? 

Wybierz jeden Opcje wyboru: 

o TAK 

o NIE 

 

 liczbę osób dorosłych 

zamieszkujących nieruchomość 

Pole edycji Walidacja na liczbę całkowitą w zakresie od 0 do 999. Pole 

widoczne jeśli zaznaczono TAK. 

 liczbę dzieci pozostających na 

utrzymaniu 

Pole edycji Walidacja na liczbę całkowitą w zakresie od 0 do 999. Pole 

widoczne jeśli zaznaczono TAK. 

 liczbę dzieci zwolnionych z opłaty 

za odpady komunalne 

Pole edycji Walidacja na liczbę całkowitą w zakresie od 0 do 999. Pole 

widoczne jeśli zaznaczono TAK. 

 liczbę osób za które jest wnoszona 

opłata za odpady komunalne 

Pole edycji Pole wyliczane automatycznie (wartość przepisywana z pola z 

sekcji E). Pole widoczne jeśli zaznaczono TAK. 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 

 Oświadczam, że na terenie 

nieruchomości wskazanej w części 

D niniejszej deklaracji bioodpady 

stanowiące odpady komunalne są 

kompostowane w przydomowym 

kompostowniku (zaznaczyć 

właściwą opcję). 

Wybierz jeden Opcje wyboru: 

o TAK 

o NIE 

 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

H.1 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie 

 miesięcznie od jednej osoby Pole edycji Walidacja na kwotę z dokładnością do groszy, np. 99.99. 

H.2 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

(iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości i stawki opłaty) 

 liczba mieszkańców Pole edycji Pole wyliczane automatycznie (wartość przepisywana z pola z 

sekcji E). 

 Stawka opłaty Pole edycji Pole wyliczane automatycznie (wartość przepisywana z pola w 

sekcji H.1). 

 Razem Pole edycji Pole wyliczane automatycznie (iloczyn pola  liczba mieszkańców 

i pola Stawka opłaty). 

 Słownie Pole edycji  

H.3 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli prowadzone jest kompostowanie 

bioodpadów: 

(wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w H.2 - kwota zwolnienia) 

 opłata miesięczna Pole edycji Pole wyliczane automatycznie (wartość przepisywana z pola 

Razem w sekcji H.2). Pole widoczne jeśli w sekcji G zaznaczono 

TAK. 

 kwota zwolnienia Pole edycji Walidacja na kwotę z dokładnością do groszy, np. 99.99. Pole 

widoczne jeśli w sekcji G zaznaczono TAK. 

 Razem Pole edycji Pole wyliczane automatycznie (różnica pól opłata miesięczna i 

kwota zwolnienia). Pole widoczne jeśli w sekcji G zaznaczono 

TAK. 

 Słownie Pole edycji Pole widoczne jeśli w sekcji G zaznaczono TAK. 

 Załączniki do deklaracji Załącznik Sekcja powtarzalna 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

 miejscowość Pole edycji  

 data Data  

POUCZENIE 



Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania. W przypadku nie wpłacenia w 

określonych ustawowo terminach kwoty opłaty, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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). 

 

1. Właściciel nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do Burmistrza Karczewa w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

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

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, 

Burmistrz Karczewa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu przydomowym kompostowniku (o 

którym mowa 6m ust.1b pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nie posiada kompostownika lub nie 

kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi lub 

upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o której mowa 

w art. 6m ust. 1b pkt. 7 ze stanem faktycznym - Burmistrz Karczewa stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, 

o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w 

którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej. 

6. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia 

mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie 

zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany/korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

ADNOTACJE URZĘDU 

  Pole tekstowe 

nie do edycji 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka obsługująca: Urząd Miejski w Karczewie, ul. 

Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez Burmistrza Karczewa, e-mail: um@karczew.pl, tel. (22) 780 65 16; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez adres e mail: iodo@karczew.pl 

telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Urzędu Miejskiego 

w Karczewie. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu przeprowadzenia postępowania w 

sprawie ustalenia/określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, identyfikacji dokonania opłaty, a 

w razie zaistnienia zaległości – podejmowanie działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w 

oparciu o aktualne przepisy zawarte w: 

- Ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

- Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

- Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. , 

- Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r., 

- Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., 

- Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2019 r., 

- Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r., 

- Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Karczew, 

- Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie Sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 



b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, 

oraz przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Karczewie. Przy 

czym podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa; 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego wydania decyzji, w tym również w celu dokonania 

profilowania. 

 

Kod XML: 

<Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UMKarczew/karczewdeklaracjaodpady/" 

nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" prywatny="false" 

trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" 

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

<xforms> 

<xforms> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 

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

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

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UMKarczew/karczewdeklaracjaodpady/" 

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

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

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 

<head> 

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

<meta internalData="&lt;FormDef layout=&quot;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center; margin: 0px 0px 10px 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJA&amp;lt;br /&amp;gt; O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table 

style=&amp;quot;width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;width: 30%; border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;Podstawa 

prawna:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 70%; border: 1px solid black; 

border-left: none; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;Ustawa z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm.)&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;t

d style=&amp;quot;border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span 

style=&amp;quot;font-size: x-

small;&amp;quot;&amp;gt;Składający:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 

1px solid black; border-left: none; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-

small;&amp;quot;&amp;gt;Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na kt&amp;amp;oacute;rych zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Karczew&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 style=&amp;quot;border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;Miejsce 

składania:&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; border-left: 

none; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;Urząd Miejski w 

Karczewie; 05-480 Karczew, ul. Warszawska 



28&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 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span 

style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;Termin złożenia pierwszej 

deklaracji&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; border-left: 

none; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;W terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca&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;&a

mp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: 

top;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;Termin złożenia zmiany 

deklaracji&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; border-left: 

none; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt;W terminie do 10 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła 

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

amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: 

collapse;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Burmistrz 

Karczewa&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; ul. Warszawska 28, 05-480 

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

&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#1

0;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 40%; border: 1px solid black; border-right: none; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID0&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 60%; border: 1px solid black; border-left: none; 

padding: 5px; vertical-align: top;&amp;quot;&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;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Data 

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

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID34&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

mp;#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;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Data zmiany:&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID35&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

mp;#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;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: 

collapse;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

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

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

amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;1. Składający deklarację &amp;lt;/strong&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(proszę zaznaczyć właściwą 

opcję)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;t

d style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID3&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;2. Forma prawna składającego &amp;lt;/strong&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(proszę zaznaczyć właściwą 

opcję)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;t

d style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 



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

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

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

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;3. IMIĘ i NAZWISKO&amp;lt;/strong&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(dotyczy os&amp;amp;oacute;b fizycznych)&amp;lt;/em&amp;gt; / &amp;lt;strong&amp;gt;PEŁNA 

NAZWA&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(dotyczy os&amp;amp;oacute;b prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 

prawnej)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID5&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

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

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;4. PESEL&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(dotyczy 

os&amp;amp;oacute;b fizycznych)&amp;lt;/em&amp;gt; / &amp;lt;strong&amp;gt;NIP&amp;lt;/strong&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(dotyczy os&amp;amp;oacute;b prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID6&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

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

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;5. Adres składającego deklarację &amp;lt;/strong&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(adres na kt&amp;amp;oacute;ry będzie przesyłana 

korespondencja)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;

&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Kraj&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Wojew&amp;amp;oacute;dztwo&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;Powiat&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: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID7&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID8&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID9&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/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;width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Gmina&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 33%; border: 1px solid 

black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Ulica&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Nr 

domu&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-

color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Nr 

lokalu&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: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID10&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID11&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID12&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&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 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Miejscowość&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; 

padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;Kod pocztowy&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;Poczta&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: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID14&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID15&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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



/&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID16&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/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: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;6. Dane kontaktowe składającego deklarację 

&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(podanie nie jest obowiązkowe) 

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

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;Numer 

telefonu&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID17&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/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: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;E-mail&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID18&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/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: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;7. Numer rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 

&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(podanie nie jest 

obowiązkowe)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&

amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;4&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID19&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;D. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(należy podać adres nieruchomości z 

kt&amp;amp;oacute;rej będą / są odbierane odpady 

komunalne)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;td style=&amp;quot;width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Miejscowość&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt

;td style=&amp;quot;width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&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 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Ulica&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID21&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

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

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Nr 

domu&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&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 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Nr 

lokalu&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&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 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Numer obrębu i działki&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(w przypadku, gdy nie nadano numeru domu)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID24&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

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

;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;E. LICZBA OS&amp;amp;Oacute;B ZAMIESZKUJĄCYCH 

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



mp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Oświadczam, że na terenie nieruchomości opisanej w części D niniejszej deklaracji 

zamieszkuje &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; os&amp;amp;oacute;b 

&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(wpisać liczbę 

os&amp;amp;oacute;b).&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;g

t;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: 

collapse;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;F. OŚWIADCZENIE DLA RODZIN 

WIELODZIETNYCH&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części 

D)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Czy korzystasz z częściowego zwolnienia w opłacie dla rodzin 

wielodzietnych?&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(zaznaczyć właściwą 

opcję)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID26&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/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;ID27&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;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&amp;gt;Jeśli 

tak, to podaj:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;ol style=&amp;quot;margin: 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;liczbę os&amp;amp;oacute;b dorosłych zamieszkujących nieruchomość: 

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

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

/&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;liczbę dzieci pozostających na utrzymaniu: &amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID40&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(liczba dzieci pozostających na utrzymaniu w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390)).&amp;lt;/em&amp;gt; 

&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;liczbę dzieci zwolnionych z opłaty za odpady komunalne: 

&amp;lt;img id=&amp;quot;ID41&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span 

style=&amp;quot;font-size: x-small;&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt;(liczba dzieci, kt&amp;amp;oacute;re na podstawie 

Uchwały Rady Miasta Karczewa Nr LII/467/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. są zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi)&amp;lt;/em&amp;gt; &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li&amp;gt;liczbę 

os&amp;amp;oacute;b za kt&amp;amp;oacute;re jest wnoszona opłata za odpady komunalne: &amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID42&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/ol&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;&am

p;lt;/tbody&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; 

border-collapse: collapse;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU 

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

amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

części D niniejszej deklaracji bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku 

&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;em&amp;gt; (zaznaczyć właściwą 

opcję).&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID28&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

mp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: 

collapse;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI 

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

mp;lt;td style=&amp;quot;width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;H.1 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

selektywnie:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 50%; border: 1px solid 

black; padding: 5px;&amp;quot;&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; zł miesięcznie od jednej 

osoby&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: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;H.2 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(iloczyn liczby os&amp;amp;oacute;b zamieszkałych na terenie nieruchomości i stawki 

opłaty)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID48&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

text-align: center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;X&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID49&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;amp;nbsp;zł/os.&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 5%; 

border: padding: 5px; text-align: center;&amp;quot; 

rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;=&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 30%; border: 

padding: 5px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID50&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

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

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;liczba 

mieszkańc&amp;amp;oacute;w&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: padding: 

5px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Stawka 

opłaty&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: padding: 5px; text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Razem&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

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

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Słownie:&amp;lt;/em&amp;gt; &amp;lt;img id=&amp;quot;ID51&amp;quot; 

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

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

10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;H.3 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jeżeli prowadzone jest kompostowanie bioodpad&amp;amp;oacute;w:&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; 

&amp;lt;em&amp;gt;(wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w H.2 - kwota zwolnienia 

)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table id=&amp;quot;ID43&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;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%;&amp;quot; 

cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID44&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;amp;nbsp;zł&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 5%; 

border: padding: 5px; text-align: center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;-

&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 30%; border: padding: 5px; text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID45&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;zł&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 5%; border: padding: 5px; text-

align: center;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;=&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID46&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

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

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;strong&amp;gt;zł&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

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

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;opłata miesięczna&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td 

style=&amp;quot;border: padding: 5px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;kwota 

zwolnienia&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: padding: 5px; text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Razem&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&

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

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Słownie:&amp;lt;/em&amp;gt; &amp;lt;img id=&amp;quot;ID47&amp;quot; 

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

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

mp;#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: 1px solid black; padding: 5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Załączniki do 

deklaracji&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 

5px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table id=&amp;quot;ID30&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;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID31&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 



src=&amp;quot;/portal/img/editor/upload.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;/tbody&amp;gt;&a

mp;#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;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: 

collapse;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;&amp;quot; 

colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY 

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

amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 50%; border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px;&amp;quot;&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;img id=&amp;quot;ID33&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

0px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;(miejscowość i 

data)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;td style=&amp;quot;width: 50%; 

border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px; text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 30px 0px 0px 0px; text-align: 

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

underline;&amp;quot;&amp;gt;POUCZENIE&amp;lt;/span&amp;gt; 

&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 5px 0px 0px 0px; text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez 

wezwania. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

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).&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;ol style=&amp;quot;padding-left: 

20px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Właściciel nieruchomości 

zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Karczewa w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła 

zmiana.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W przypadku niezłożenia 

deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Karczewa określi w drodze 

decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 

charakterze.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W przypadku gdy w 

danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w miesiącu, w kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w kt&amp;amp;oacute;rej dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła 

zmiana.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W razie stwierdzenia, że 

właściciel nieruchomości, kt&amp;amp;oacute;ry złożył informację o posiadaniu przydomowym kompostowniku (o 

kt&amp;amp;oacute;rym mowa 6m ust.1b pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nie posiada kompostownika 

lub nie kompostuje bioodpad&amp;amp;oacute;w stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

uniemożliwia w&amp;amp;oacute;jtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji 

zgodności informacji o kt&amp;amp;oacute;rej mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7 ze stanem faktycznym - Burmistrz Karczewa stwierdza, 

w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o kt&amp;amp;oacute;rym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o 

kt&amp;amp;oacute;rym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w kt&amp;amp;oacute;rym stwierdzono 

wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o kt&amp;amp;oacute;rych mowa powyżej.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, 

wsp&amp;amp;oacute;lnota mieszkaniowa lub sp&amp;amp;oacute;łdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, 

kt&amp;amp;oacute;rej służy sp&amp;amp;oacute;łdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania 

danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Wysokość 

zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne 

miesiące do czasu zmiany/korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/ol&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;table style=&amp;quot;width: 100%; margin-

top: 10px; border-collapse: collapse;&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; 

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

;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: 

#e9e9e9;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;ADNOTACJE 

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

mp;lt;td style=&amp;quot;border: 1px solid black; padding-bottom: 

150px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/tbody&amp;gt

;&amp;#10;&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 30px 0px 0px 0px; text-align: 



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

underline;&amp;quot;&amp;gt;INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH&amp;lt;/span&amp;gt; 

&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0px; text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&amp;amp;oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, 

iż:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;ol style=&amp;quot;padding-left: 20px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka 

obsługująca: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez Burmistrza Karczewa, e-mail: 

um@karczew.pl, tel. (22) 780 65 16;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez adres e mail: 

iodo@karczew.pl telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Urzędu 

Miejskiego w Karczewie.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać szczeg&amp;amp;oacute;lnie w celu 

przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia/określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

identyfikacji dokonania opłaty, a w razie zaistnienia zaległości &amp;amp;ndash; podejmowanie działań informacyjnych, wystawiania 

upomnień i tytuł&amp;amp;oacute;w wykonawczych w oparciu o aktualne przepisy zawarte w:&amp;lt;br /&amp;gt; - Ustawie z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,&amp;lt;br /&amp;gt; - Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. &amp;lt;br /&amp;gt;- Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,&amp;lt;br /&amp;gt; - Ordynacji 

podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.,&amp;lt;br /&amp;gt; - Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,&amp;lt;br 

/&amp;gt; - Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2019 r.,&amp;lt;br /&amp;gt; - Ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.,&amp;lt;br /&amp;gt; - Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew, &amp;lt;br /&amp;gt; - Uchwale Rady Miejskiej w 

Karczewie w sprawie Sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na kt&amp;amp;oacute;rych zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,&amp;lt;br /&amp;gt; - Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie Wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana 

dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc&amp;amp;oacute;w. Odbiorcami danych mogą 

być:&amp;lt;br /&amp;gt; a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepis&amp;amp;oacute;w prawa;&amp;lt;br /&amp;gt; b) podmioty, kt&amp;amp;oacute;re przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty 

przetwarzające).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Dane osobowe 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, oraz przez dwa lata, 

licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, w tym r&amp;amp;oacute;wnież obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&amp;amp;oacute;w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz&amp;amp;oacute;w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiw&amp;amp;oacute;w zakładowych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z p&amp;amp;oacute;źn. 

zm.).&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W związku z 

przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:&amp;lt;br /&amp;gt; a) prawo dostępu do treści danych, na 

podstawie art. 15 Rozporządzenia;&amp;lt;br /&amp;gt; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 

Rozporządzenia;&amp;lt;br /&amp;gt; c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;&amp;lt;br /&amp;gt; d) 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;W przypadku, w kt&amp;amp;oacute;rym przetwarzanie Pani/Pana danych 

odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&amp;amp;oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim 

w Karczewie. Przy czym podanie danych jest:&amp;lt;br /&amp;gt; a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach 

prawa;&amp;lt;br /&amp;gt; b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie 

umowy.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w celu zautomatyzowanego wydania decyzji, w tym r&amp;amp;oacute;wnież w celu dokonania 

profilowania.&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/ol&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID36&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; src=&amp;quot;/portal/img/editor/input.png&amp;quot; 

alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID37&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UMKarczew/karczewdeklaracjaodpady/&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;ID0&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji&quot; typ=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; 

selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;Pierwsza 

deklaracja&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Zmiana danych zawartych w deklaracji / korekta 

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



originalId=&quot;ID36&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@format&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;text/xml&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;ID37&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/@kodowanie&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;XML&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;ID43&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;../wnio:g_oswiadczenie=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;ID47&quot; id=&quot;wnio:h_3_slownie&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;ID48&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_liczba_mieszkancow&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 

calculated=&quot;if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN') then 

&amp;#9;number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)  else 

''&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID49&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_stawka_oplaty&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;string-length(.) = 0 or 

matches(. , &amp;quot;^[0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&amp;quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole musi zawierać poprawną kwotę z 

dokładnością do groszy, np. 

99.99.&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 

calculated=&quot;if(string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))) != 

'NaN') then &amp;#9;number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))  else 

''&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID50&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_razem&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 

calculated=&quot;if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN' and 

string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))) != 'NaN') then 

&amp;#9;round(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob) * 

number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.')) * 100) div 100 else 

''&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID51&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_slownie&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;ID46&quot; 

id=&quot;wnio:h_3_razem&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 

calculated=&quot;if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_razem)) != 'NaN' and 

string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja/wnio:h_3_kwota_zwolnienia,',','.'))) 

!= 'NaN') then &amp;#9;round((number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_razem) - 

number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja/wnio:h_3_kwota_zwolnienia,',','.'))) * 100) 

div 100 else ''&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID45&quot; 

id=&quot;wnio:h_3_kwota_zwolnienia&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;string-length(.) = 0 or matches(. , &amp;quot;^[0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&amp;quot;)&quot; 

validAlarm=&quot;Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np. 

99.99.&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;ID44&quot; 



id=&quot;wnio:h_3_oplata_miesieczna&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 

calculated=&quot;if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN' and 

string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))) != 'NaN') then 

&amp;#9;round(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob) * 

number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.')) * 100) div 100 else 

''&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID1&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_pierwsza&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;../wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji=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;ID34&quot; id=&quot;wnio:b_data_zamieszkania&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:b_sekcja_zmiana_korekta&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;../wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji=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;ID35&quot; id=&quot;wnio:b_data_zmiany&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:c_1_skladajacy_deklaracje&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; 

selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;Właściciel / Współwłaściciel / 

Użytkownik wieczysty&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Najemca, dzierżawca, zarządca, użytkownik, inny podmiot władający 

nieruchomością&lt;/TextLabel&gt;&lt;/radioButtonGroup&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFiel

d originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;radioButtonGroup breakElements=&quot;true&quot; 

selectOpt=&quot;0&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;&gt;&lt;TextLabel&gt;Osoba 

fizyczna&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Osoba prawna&lt;/TextLabel&gt;&lt;TextLabel&gt;Jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości 

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

originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_3_imie_nazwisko_nazwa&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;editBo size=&quot;80&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;ID6&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_4_pesel_nip&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID7&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID8&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID9&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_wojewodztwo&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID10&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID11&quot; 



id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID12&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_nr_domu&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;ID13&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_nr_lokalu&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;ID14&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID15&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_kod_pocztowy&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;ID16&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID17&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_6_numer_telefonu&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID18&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_6_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID19&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_7_numer_rachunku_bankowego&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;80&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:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID21&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID22&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_nr_domu&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;ID23&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_nr_lokalu&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;ID24&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_numer_obrebu_i_dzialki&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;true()&quot;&gt;&lt;properties&gt;&lt;editBox size=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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



&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID25&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob&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;string-length(.) = 0 or 

matches(. , &amp;quot;^\d{1,3}$&amp;quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 

999.&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:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_czesciowe_zwolnienie&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;/radioButton

Group&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID27&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_sekcja&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; 

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

relevantExpr=&quot;../wnio:f_czesciowe_zwolnienie=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;ID42&quot; id=&quot;wnio:f_4_liczba_osob_za_ktore_jest_wnoszona_oplata&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 

calculated=&quot;if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN') then 

&amp;#9;number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)  else 

''&quot;/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID41&quot; 

id=&quot;wnio:f_3_liczba_dzieci_zwolnionych_z_oplaty&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;string-length(.) = 0 or matches(. , &amp;quot;^\d{1,3}$&amp;quot;)&quot; 

validAlarm=&quot;Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 

999.&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;ID40&quot; 

id=&quot;wnio:f_2_liczba_dzieci_na_utrzymaniu&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;string-length(.) = 0 or matches(. , &amp;quot;^\d{1,3}$&amp;quot;)&quot; 

validAlarm=&quot;Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 

999.&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:f_1_liczba_osob_doroslych&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;string-length(.) = 0 or matches(. , &amp;quot;^\d{1,3}$&amp;quot;)&quot; 

validAlarm=&quot;Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 

999.&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:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_oswiadczenie&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;/radioButton

Group&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID29&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty&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;string-length(.) = 0 or 

matches(. , &amp;quot;^[0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&amp;quot;)&quot; validAlarm=&quot;Pole musi zawierać poprawną kwotę z 

dokładnością do groszy, np. 

99.99.&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:Zal/str:Zalaczniki/str:Zalacznik&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;section 

repeatable=&quot;true&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID31&quot; id=&quot;str:DaneZalacznika&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;fileUpload maxSizeInBytes=&quot;150000&quot; 

browseLabel=&quot;Przeglądaj&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField 

originalId=&quot;ID32&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:i_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;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

&lt;/editBox&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormField originalId=&quot;ID33&quot; 

id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:i_data&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;FormNamespa

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

schemaLocation=&quot;&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;wyr&quot; 

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

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

schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;/&gt;&lt;FormNamespace prefix=&quot;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;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;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;/formNamespaces&gt;&lt;wyrozni

k nazwa=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; rodzaj=&quot;deklaracja&quot; 

podstawa=&quot;Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm.)&quot; idPodstawy=&quot;URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a&quot; waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;2020-01-16&quot; 

waznoscDo=&quot;&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; 

nazwaInstytucji=&quot;Urząd Miejski w Karczewie&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;Warszawska&quot; 

budynek=&quot;28&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;05-480&quot; miejscowosc=&quot;Karczew&quot; 

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

web/wzor_lokalny/UMKarczew/karczewdeklaracjaodpady/</meta> 

<meta property="adresSkrytki"/> 

<xf:model> 

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji" relevant="true()"/> 

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

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

<xf:bind id="ID43" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja" relevant="../wnio:g_oswiadczenie=1"> 

<xf:bind id="ID47" nodeset="wnio:h_3_slownie" relevant="true()"/> 

<xf:bind calculate="if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_razem)) != 'NaN' and 

string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja/wnio:h_3_kwota_zwolnienia,',','.'))) 

!= 'NaN') then &#9;round((number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_razem) - 

number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja/wnio:h_3_kwota_zwolnienia,',','.'))) * 100) 

div 100 else ''" id="ID46" nodeset="wnio:h_3_razem" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot;^[0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&quot;)" id="ID45" 

nodeset="wnio:h_3_kwota_zwolnienia" relevant="true()"/> 

<xf:bind calculate="if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN' and 

string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))) != 'NaN') then 

&#9;round(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob) * 

number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.')) * 100) div 100 else ''" 

id="ID44" nodeset="wnio:h_3_oplata_miesieczna" relevant="true()"/> 

</xf:bind> 

<xf:bind calculate="if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN') then 

&#9;number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)  else ''" id="ID48" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_liczba_mieszkancow" relevant="true()"/> 

<xf:bind calculate="if(string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))) 

!= 'NaN') then &#9;number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))  else ''" 

constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot;^[0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&quot;)" id="ID49" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_stawka_oplaty" relevant="true()"/> 

<xf:bind calculate="if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN' and 

string(number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.'))) != 'NaN') then 

&#9;round(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob) * 

number(replace(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty,',','.')) * 100) div 100 else ''" 

id="ID50" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_razem" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID51" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_slownie" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID1" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_pierwsza" 

relevant="../wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji=1"> 

<xf:bind id="ID34" nodeset="wnio:b_data_zamieszkania" relevant="true()" type="xs:date"/> 

</xf:bind> 

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

relevant="../wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji=2"> 

<xf:bind id="ID35" nodeset="wnio:b_data_zmiany" relevant="true()" type="xs:date"/> 

</xf:bind> 



<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_1_skladajacy_deklaracje" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_3_imie_nazwisko_nazwa" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_4_pesel_nip" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_kraj" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_wojewodztwo" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_wojewodztwo" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_gmina" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_ulica" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_nr_domu" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_nr_lokalu" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_miejscowosc" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_kod_pocztowy" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_poczta" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_6_numer_telefonu" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_6_email" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_7_numer_rachunku_bankowego" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_miejscowosc" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID21" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_ulica" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID22" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_nr_domu" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID23" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_nr_lokalu" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID24" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_numer_obrebu_i_dzialki" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot;^\d{1,3}$&quot;)" id="ID25" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_czesciowe_zwolnienie" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID27" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_sekcja" relevant="../wnio:f_czesciowe_zwolnienie=1"> 

<xf:bind calculate="if(string(number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)) != 'NaN') then 

&#9;number(/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob)  else ''" id="ID42" 

nodeset="wnio:f_4_liczba_osob_za_ktore_jest_wnoszona_oplata" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot;^\d{1,3}$&quot;)" id="ID41" 

nodeset="wnio:f_3_liczba_dzieci_zwolnionych_z_oplaty" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot;^\d{1,3}$&quot;)" id="ID40" 

nodeset="wnio:f_2_liczba_dzieci_na_utrzymaniu" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot;^\d{1,3}$&quot;)" id="ID39" 

nodeset="wnio:f_1_liczba_osob_doroslych" relevant="true()"/> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="ID28" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_oswiadczenie" relevant="true()"/> 

<xf:bind constraint="string-length(.) = 0 or matches(. , &quot;^[0-9]{1,10}[\.,][0-9]{2}$&quot;)" id="ID29" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zal/str:Zalaczniki/str:Zalacznik" relevant="true()"> 

<xf:bind id="ID31" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" type="xs:base64Binary"/> 

</xf:bind> 

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

<xf:bind id="ID33" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:i_data" relevant="true()" type="xs:date"/> 

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

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

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji>0</wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji> 

<wnio:h_3_sekcja> 

<wnio:h_3_slownie/> 

<wnio:h_3_razem/> 

<wnio:h_3_kwota_zwolnienia/> 

<wnio:h_3_oplata_miesieczna/> 

</wnio:h_3_sekcja> 

<wnio:h_2_liczba_mieszkancow/> 

<wnio:h_2_stawka_oplaty/> 

<wnio:h_2_razem/> 

<wnio:h_2_slownie/> 

<wnio:b_sekcja_pierwsza> 

<wnio:b_data_zamieszkania/> 

</wnio:b_sekcja_pierwsza> 

<wnio:b_sekcja_zmiana_korekta> 

<wnio:b_data_zmiany/> 

</wnio:b_sekcja_zmiana_korekta> 

<wnio:c_1_skladajacy_deklaracje>0</wnio:c_1_skladajacy_deklaracje> 

<wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego>0</wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego> 

<wnio:c_3_imie_nazwisko_nazwa/> 



<wnio:c_4_pesel_nip/> 

<wnio:c_5_kraj/> 

<wnio:c_5_wojewodztwo/> 

<wnio:c_5_wojewodztwo/> 

<wnio:c_5_gmina/> 

<wnio:c_5_ulica/> 

<wnio:c_5_nr_domu/> 

<wnio:c_5_nr_lokalu/> 

<wnio:c_5_miejscowosc/> 

<wnio:c_5_kod_pocztowy/> 

<wnio:c_5_poczta/> 

<wnio:c_6_numer_telefonu/> 

<wnio:c_6_email/> 

<wnio:c_7_numer_rachunku_bankowego/> 

<wnio:d_miejscowosc/> 

<wnio:d_ulica/> 

<wnio:d_nr_domu/> 

<wnio:d_nr_lokalu/> 

<wnio:d_numer_obrebu_i_dzialki/> 

<wnio:e_liczba_osob/> 

<wnio:f_czesciowe_zwolnienie>0</wnio:f_czesciowe_zwolnienie> 

<wnio:f_sekcja> 

<wnio:f_4_liczba_osob_za_ktore_jest_wnoszona_oplata/> 

<wnio:f_3_liczba_dzieci_zwolnionych_z_oplaty/> 

<wnio:f_2_liczba_dzieci_na_utrzymaniu/> 

<wnio:f_1_liczba_osob_doroslych/> 

</wnio:f_sekcja> 

<wnio:g_oswiadczenie>0</wnio:g_oswiadczenie> 

<wnio:h_1_stawka_oplaty/> 

<wnio:Zal> 

<str:Zalaczniki> 

<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku=""> 

<str:DaneZalacznika/> 

</str:Zalacznik> 

</str:Zalaczniki> 

</wnio:Zal> 

<wnio:i_miejscowosc/> 

<wnio:i_data/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

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

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji>0</wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji> 

<wnio:h_3_sekcja> 

<wnio:h_3_slownie/> 

<wnio:h_3_razem/> 

<wnio:h_3_kwota_zwolnienia/> 

<wnio:h_3_oplata_miesieczna/> 

</wnio:h_3_sekcja> 

<wnio:h_2_liczba_mieszkancow/> 

<wnio:h_2_stawka_oplaty/> 

<wnio:h_2_razem/> 

<wnio:h_2_slownie/> 

<wnio:b_sekcja_pierwsza> 

<wnio:b_data_zamieszkania/> 

</wnio:b_sekcja_pierwsza> 

<wnio:b_sekcja_zmiana_korekta> 

<wnio:b_data_zmiany/> 

</wnio:b_sekcja_zmiana_korekta> 

<wnio:c_1_skladajacy_deklaracje>0</wnio:c_1_skladajacy_deklaracje> 

<wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego>0</wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego> 

<wnio:c_3_imie_nazwisko_nazwa/> 

<wnio:c_4_pesel_nip/> 

<wnio:c_5_kraj/> 

<wnio:c_5_wojewodztwo/> 



<wnio:c_5_wojewodztwo/> 

<wnio:c_5_gmina/> 

<wnio:c_5_ulica/> 

<wnio:c_5_nr_domu/> 

<wnio:c_5_nr_lokalu/> 

<wnio:c_5_miejscowosc/> 

<wnio:c_5_kod_pocztowy/> 

<wnio:c_5_poczta/> 

<wnio:c_6_numer_telefonu/> 

<wnio:c_6_email/> 

<wnio:c_7_numer_rachunku_bankowego/> 

<wnio:d_miejscowosc/> 

<wnio:d_ulica/> 

<wnio:d_nr_domu/> 

<wnio:d_nr_lokalu/> 

<wnio:d_numer_obrebu_i_dzialki/> 

<wnio:e_liczba_osob/> 

<wnio:f_czesciowe_zwolnienie>0</wnio:f_czesciowe_zwolnienie> 

<wnio:f_sekcja> 

<wnio:f_4_liczba_osob_za_ktore_jest_wnoszona_oplata/> 

<wnio:f_3_liczba_dzieci_zwolnionych_z_oplaty/> 

<wnio:f_2_liczba_dzieci_na_utrzymaniu/> 

<wnio:f_1_liczba_osob_doroslych/> 

</wnio:f_sekcja> 

<wnio:g_oswiadczenie>0</wnio:g_oswiadczenie> 

<wnio:h_1_stawka_oplaty/> 

<wnio:Zal> 

<str:Zalaczniki> 

<str:Zalacznik format="" kodowanie="base64" nazwaPliku=""> 

<str:DaneZalacznika/> 

</str:Zalacznik> 

</str:Zalaczniki> 

</wnio:Zal> 

<wnio:i_miejscowosc/> 

<wnio:i_data/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID4" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Osoba prawna</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID4" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Osoba fizyczna</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Osoba prawna</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 



<item>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

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

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Właściciel / Współwłaściciel / Użytkownik wieczysty</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Najemca, dzierżawca, zarządca, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

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

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Właściciel / Współwłaściciel / Użytkownik wieczysty</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Najemca, dzierżawca, zarządca, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

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

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>Pierwsza deklaracja</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>Zmiana danych zawartych w deklaracji / korekta deklaracji</item> 

<value>2</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>Zmiana danych zawartych w deklaracji / korekta deklaracji</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

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

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

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

<empty_instance_for_WOJ> 



<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

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

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

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

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID28" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>TAK</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>NIE</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID28" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>TAK</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>NIE</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID26" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>TAK</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>NIE</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID26" 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:action ev:event="xforms-ready"> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_obowiazek_zlozenia_deklaracji) &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 if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja)"> 

<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:h_3_sekcja) = 0]) &gt; 0)"> 

<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja/preceding-sibling::*)" 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:h_3_sekcja) = 0][position()=1]" nodeset="*" 

origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_pierwsza)"> 

<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_pierwsza) = 0]) &gt; 0)"> 

<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_pierwsza/preceding-sibling::*)" 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_pierwsza) = 0][position()=1]" nodeset="*" 

origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_pierwsza" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_zmiana_korekta)"> 

<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_zmiana_korekta) = 0]) &gt; 

0)"> 

<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_zmiana_korekta/preceding-

sibling::*)" context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:b_sekcja_zmiana_korekta) = 

0][position()=1]" nodeset="*" origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_zmiana_korekta" 

position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_1_skladajacy_deklaracje) &gt; 

count(instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID3')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID3')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego) &gt; 

count(instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID4')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID4')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_czesciowe_zwolnienie) &gt; 

count(instance('etykiety_ID26')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID26')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID26')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action if="exists(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_sekcja)"> 

<xf:action while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:f_sekcja) = 0]) &gt; 0)"> 

<xf:insert at="count(instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_sekcja/preceding-sibling::*)" 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc[count(wnio:f_sekcja) = 0][position()=1]" nodeset="*" 

origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_sekcja" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_oswiadczenie) &gt; 

count(instance('etykiety_ID28')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID28')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" 

origin="instance('kopia_etykiety_ID28')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action ev:event="xforms-refresh"> 

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

</xf:action> 

</xf:model> 

</head> 

<body> 



<p style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px 0px;"> 

<strong>DEKLARACJA<br/> O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong> 

</p> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #e9e9e9;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="width: 30%; border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: top;"> 

<span style="font-size: x-small;">Podstawa prawna:</span> 

</td> 

<td style="width: 70%; border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px;"> 

<span style="font-size: x-small;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.)</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: top;"> 

<span style="font-size: x-small;">Składający:</span> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px;"> 

<span style="font-size: x-small;">Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie Gminy Karczew</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: top;"> 

<span style="font-size: x-small;">Miejsce składania:</span> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px;"> 

<span style="font-size: x-small;">Urząd Miejski w Karczewie; 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: top;"> 

<span style="font-size: x-small;">Termin złożenia pierwszej deklaracji</span> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px;"> 

<span style="font-size: x-small;">W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca</span> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; vertical-align: top;"> 

<span style="font-size: x-small;">Termin złożenia zmiany deklaracji</span> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px;"> 

<span style="font-size: x-small;">W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.</span> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<strong>Burmistrz Karczewa</strong> 

<br/> ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

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

</td> 



</tr> 

<tr> 

<td style="width: 40%; border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px;"> 

<xf:select1 _bind="ID0" appearance="full" class="selectVertical" 

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

<xf:label> 

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

</xf:label> 

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

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</td> 

<td style="width: 60%; border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px; vertical-align: top;"> 

<xf:group _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_pierwsza" style="width: 100%;"> 

<p style="margin: 0px;"> 

<strong>Data zamieszkania:</strong> 

</p> 

<p style="margin: 0px;"> 

<xf:input _bind="ID34" ref="wnio:b_data_zamieszkania"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</xf:group> 

<xf:group _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:b_sekcja_zmiana_korekta" style="width: 100%;"> 

<p style="margin: 0px;"> 

<strong>Data zmiany:<br/> 

</strong> <xf:input _bind="ID35" ref="wnio:b_data_zmiany"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</xf:group> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>C. DANE IDENTYFIKACYJNE</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>1. Składający deklarację</strong> <em>(proszę zaznaczyć właściwą opcję)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:select1 _bind="ID3" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_1_skladajacy_deklaracje"> 

<xf:label> 

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

</xf:label> 

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

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 



<strong>2. Forma prawna składającego</strong> <em>(proszę zaznaczyć właściwą opcję)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:select1 _bind="ID4" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_2_forma_prawna_skladajacego"> 

<xf:label> 

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

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID4')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>3. IMIĘ i NAZWISKO</strong> <em>(dotyczy osób fizycznych)</em> / <strong>PEŁNA NAZWA</strong> 

<em>(dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_3_imie_nazwisko_nazwa" xxforms:size="80"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>4. PESEL</strong> <em>(dotyczy osób fizycznych)</em> / <strong>NIP</strong> <em>(dotyczy osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_4_pesel_nip" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>5. Adres składającego deklarację</strong> <em>(adres na który będzie przesyłana korespondencja)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Kraj</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Województwo</td> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Powiat</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_kraj" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_wojewodztwo" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 



</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_wojewodztwo" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Gmina</td> 

<td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Ulica</td> 

<td style="width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Nr domu</td> 

<td style="width: 17%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Nr lokalu</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_gmina" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_ulica" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_nr_domu" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_nr_lokalu" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Miejscowość</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Kod pocztowy</td> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;">Poczta</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_miejscowosc" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_kod_pocztowy" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_5_poczta" xxforms:size="30"> 



<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>6. Dane kontaktowe składającego deklarację</strong> <em>(podanie nie jest obowiązkowe)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Numer telefonu</td> 

<td colspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_6_numer_telefonu" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">E-mail</td> 

<td colspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_6_email" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>7. Numer rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty</strong> <em>(podanie nie jest obowiązkowe)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:c_7_numer_rachunku_bankowego" xxforms:size="80"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ</strong> 

<br/> <em>(należy podać adres nieruchomości z której będą / są odbierane odpady komunalne)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>Miejscowość</strong> 

</td> 

<td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <xf:input _bind="ID20" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_miejscowosc" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 



<strong>Ulica</strong> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <xf:input _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_ulica" 

xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>Nr domu</strong> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <xf:input _bind="ID22" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_nr_domu" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>Nr lokalu</strong> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <xf:input _bind="ID23" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_nr_lokalu" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>Numer obrębu i działki</strong> 

<br/> <em>(w przypadku, gdy nie nadano numeru domu)</em> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <xf:input _bind="ID24" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:d_numer_obrebu_i_dzialki" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>E. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<strong>Oświadczam, że na terenie nieruchomości opisanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje <xf:input _bind="ID25" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:e_liczba_osob" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 999.</xf:alert> 

</xf:input> osób</strong> <em>(wpisać liczbę osób).</em> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 



<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>F. OŚWIADCZENIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH</strong> <em>(zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części D)</em> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<p style="margin: 0px;"> 

<strong>Czy korzystasz z częściowego zwolnienia w opłacie dla rodzin wielodzietnych?</strong> <em>(zaznaczyć właściwą 

opcję)</em> 

</p> 

<p style="margin: 0px;"> 

<xf:select1 _bind="ID26" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_czesciowe_zwolnienie"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID26')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

<xf:group _bind="ID27" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:f_sekcja" style="width: 100%;"> 

<p style="margin: 0px;">Jeśli tak, to podaj:</p> 

<ol style="margin: 0px;"> 

<li>liczbę osób dorosłych zamieszkujących nieruchomość: <xf:input _bind="ID39" ref="wnio:f_1_liczba_osob_doroslych" 

xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 999.</xf:alert> 

</xf:input> 

</li> 

<li>liczbę dzieci pozostających na utrzymaniu: <xf:input _bind="ID40" ref="wnio:f_2_liczba_dzieci_na_utrzymaniu" 

xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 999.</xf:alert> 

</xf:input> 

<br/> <span style="font-size: x-small;"> 

<em>(liczba dzieci pozostających na utrzymaniu w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1390)).</em> 

</span> 

</li> 

<li>liczbę dzieci zwolnionych z opłaty za odpady komunalne: <xf:input _bind="ID41" 

ref="wnio:f_3_liczba_dzieci_zwolnionych_z_oplaty" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Pole musi zawierać liczbę z zakresu od 0 do 999.</xf:alert> 

</xf:input> 

<br/> <span style="font-size: x-small;"> 

<em>(liczba dzieci, które na podstawie Uchwały Rady Miasta Karczewa Nr LII/467/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. są zwolnione z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</em> 

</span> 

</li> 

<li>liczbę osób za które jest wnoszona opłata za odpady komunalne: <xf:input _bind="ID42" 

ref="wnio:f_4_liczba_osob_za_ktore_jest_wnoszona_oplata" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</li> 

</ol> 

</xf:group> 



</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<p style="margin: 0px;"> 

<strong>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji bioodpady stanowiące odpady 

komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku</strong> <em>(zaznaczyć właściwą opcję).</em> 

</p> 

<p style="margin: 0px;"> 

<xf:select1 _bind="ID28" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:g_oswiadczenie"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID28')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</p> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>H.1 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie:</strong> 

</td> 

<td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:input _bind="ID29" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_1_stawka_oplaty" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np. 99.99.</xf:alert> 

</xf:input> zł miesięcznie od jednej osoby</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>H.2 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:</strong> 

<br/> <em>(iloczyn liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości i stawki opłaty)</em> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;"> 

<xf:input _bind="ID48" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_liczba_mieszkancow" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</td> 

<td rowspan="2" style="width: 5%; border: padding: 5px; text-align: center;">X</td> 

<td style="width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;"> 



<xf:input _bind="ID49" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_stawka_oplaty" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np. 99.99.</xf:alert> 

</xf:input> zł/os.</td> 

<td rowspan="2" style="width: 5%; border: padding: 5px; text-align: center;">=</td> 

<td style="width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;"> 

<xf:input _bind="ID50" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_razem" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> <strong>zł</strong> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<em>liczba mieszkańców</em> 

</td> 

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

<em>Stawka opłaty</em> 

</td> 

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

<em>Razem</em> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p style="margin: 0px;"> 

<em>Słownie:</em> <xf:input _bind="ID51" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_2_slownie" xxforms:size="50"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>H.3 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli prowadzone jest kompostowanie 

bioodpadów:</strong> 

<br/> <em>(wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w H.2 - kwota zwolnienia )</em> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:group _bind="ID43" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:h_3_sekcja" style="width: 100%;"> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;"> 

<xf:input _bind="ID44" ref="wnio:h_3_oplata_miesieczna" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> zł</td> 

<td rowspan="2" style="width: 5%; border: padding: 5px; text-align: center;">-</td> 

<td style="width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;"> 

<xf:input _bind="ID45" ref="wnio:h_3_kwota_zwolnienia" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

<xf:alert>Pole musi zawierać poprawną kwotę z dokładnością do groszy, np. 99.99.</xf:alert> 

</xf:input> zł</td> 

<td rowspan="2" style="width: 5%; border: padding: 5px; text-align: center;">=</td> 

<td style="width: 30%; border: padding: 5px; text-align: center;"> 

<xf:input _bind="ID46" ref="wnio:h_3_razem" xxforms:size="10"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> <strong>zł</strong> 



</td> 

</tr> 

<tr> 

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

<em>opłata miesięczna</em> 

</td> 

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

<em>kwota zwolnienia</em> 

</td> 

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

<em>Razem</em> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p style="margin: 0px;"> 

<em>Słownie:</em> <xf:input _bind="ID47" ref="wnio:h_3_slownie" xxforms:size="50"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

</xf:group> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<strong>Załączniki do deklaracji</strong> 

</td> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 

<xf:trigger appearance="minimal" class="section"> 

<xf:label> 

<img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif"/> 

</xf:label> 

<xf:insert at="index('repeat_id_ID30')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zal/str:Zalaczniki" 

ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik" 

origin="instance('kopia_main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zal/str:Zalaczniki/str:Zalacznik" position="after"/> 

</xf:trigger> 

<xf:switch> <xf:case id="delete_ID30"> <xf:trigger appearance="minimal" class="section"> 

<xf:label> 

<img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif"/> 

</xf:label> <xf:toggle case="confirm_ID30" ev:event="DOMActivate"/> </xf:trigger> </xf:case> <xf:case id="confirm_ID30">Czy 

na pewno chcesz usunąć? <xf:trigger appearance="minimal"> <xf:label>Usuń</xf:label> <xf:action ev:event="DOMActivate"> 

<xf:delete at="index('repeat_id_ID30')" context="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zal/str:Zalaczniki" 

ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"/> <xf:toggle case="delete_ID30"/> </xf:action> </xf:trigger> <xf:trigger 

appearance="minimal"> <xf:label>Anuluj</xf:label> <xf:toggle case="delete_ID30" ev:event="DOMActivate"/> </xf:trigger> 

</xf:case> 

</xf:switch> 

<xf:repeat _bind="ID30" id="repeat_id_ID30" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Zal/str:Zalaczniki/str:Zalacznik" 

style="width: 100%;"> 

<p style="margin: 0px;"> 

<xf:upload _bind="ID31" ref="str:DaneZalacznika"> 

<xf:filename ref="../@nazwaPliku"/> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:upload> 

</p> 

</xf:repeat> 

</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ</strong> 

</td> 



</tr> 

<tr> 

<td style="width: 50%; border: 1px solid black; border-right: none; padding: 5px; text-align: center;"> 

<p style="margin: 0px;"> 

<xf:input _bind="ID32" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:i_miejscowosc" xxforms:size="30"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

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

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</p> 

<p style="margin: 0px;"> 

<em>(miejscowość i data)</em> 

</p> 

</td> 

<td style="width: 50%; border: 1px solid black; border-left: none; padding: 5px; text-align: center;"> </td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p style="margin: 30px 0px 0px 0px; text-align: center;"> 

<strong> 

<span style="text-decoration: underline;">POUCZENIE</span> 

</strong> 

</p> 

<p style="margin: 5px 0px 0px 0px; text-align: justify;"> 

<strong>Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania. W przypadku nie wpłacenia w 

określonych ustawowo terminach kwoty opłaty, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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).</strong> 

</p> 

<ol style="padding-left: 20px;"> 

<li style="text-align: justify;">Właściciel nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Karczewa w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca.</li> 

<li style="text-align: justify;">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</li> 

<li style="text-align: justify;">W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych 

zawartych w deklaracji, Burmistrz Karczewa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 

charakterze.</li> 

<li style="text-align: justify;">W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.</li> 

<li style="text-align: justify;">W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu przydomowym 

kompostowniku (o którym mowa 6m ust.1b pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nie posiada kompostownika 

lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi lub 

upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o której mowa w art. 6m 

ust. 1b pkt. 7 ze stanem faktycznym - Burmistrz Karczewa stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w 

ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 

wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej.</li> 

<li style="text-align: justify;">W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub 

spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie 

zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</li> 

<li style="text-align: justify;">Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany/korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.</li> 

</ol> 

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e9e9e9;"> 

<strong>ADNOTACJE URZĘDU</strong> 

</td> 



</tr> 

<tr> 

<td style="border: 1px solid black; padding-bottom: 150px;"> </td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<p style="margin: 30px 0px 0px 0px; text-align: center;"> 

<strong> 

<span style="text-decoration: underline;">INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH</span> 

</strong> 

</p> 

<p style="margin: 0px; text-align: justify;">Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:</p> 

<ol style="padding-left: 20px;"> 

<li style="text-align: justify;">Administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka obsługująca: Urząd Miejski w 

Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez Burmistrza Karczewa, e-mail: um@karczew.pl, tel. (22) 780 

65 16;</li> 

<li style="text-align: justify;">Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez adres e 

mail: iodo@karczew.pl telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe 

Urzędu Miejskiego w Karczewie.</li> 

<li style="text-align: justify;">Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu przeprowadzenia 

postępowania w sprawie ustalenia/określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, identyfikacji dokonania 

opłaty, a w razie zaistnienia zaległości – podejmowanie działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w 

oparciu o aktualne przepisy zawarte w:<br/> - Ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach,<br/> - Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.<br/>- Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

,<br/> - Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.,<br/> - Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,<br/> - Ustawie 

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2019 r.,<br/> - Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 

1966 r.,<br/> - Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Karczew,<br/> - Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie Sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,<br/> - Uchwale Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie Wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.</li> 

<li style="text-align: justify;">W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:<br/> a) podmioty upoważnione do odbioru 

danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;<br/> b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).</li> 

<li style="text-align: justify;">Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 3, oraz przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia 

sprawy, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).</li> 

<li style="text-align: justify;">W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:<br/> a) prawo 

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;<br/> b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 

Rozporządzenia;<br/> c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;<br/> d) prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;</li> 

<li style="text-align: justify;">W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 

1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

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

<li style="text-align: justify;">Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.</li> 

<li style="text-align: justify;">Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie 

Miejskim w Karczewie. Przy czym podanie danych jest:<br/> a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;<br/> 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.</li> 

<li style="text-align: justify;">Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego wydania decyzji, w tym również w 

celu dokonania profilowania.</li> 

</ol> 
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