
 
 

UCHWAŁA NR XX/253/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1 a, ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020 i z 2020 r. poz. 150, 284, 
875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Format elektroniczny wzoru formularza wskazanego w załączniku nr 1 oraz układ informacji i powiązań 
między danymi w deklaracji w formacie XML stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który odpowiada 
wzorowi wersji papierowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklaracje w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 
ul. Parkowa 5. 

2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP. 

3. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2019 r., poz. 700) 

§ 3. Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zawarta jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wprowadzenia 
możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie 
elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6794). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 lipca 2020 r.

Poz. 7921



§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Rafał Piotr Sucherman 
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/Kod kreskowy/       Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr XX/253/2020 
Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

 Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4, 
ust. 2a i ust. 3 w/w ustawy jest zobowiązany złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
(art. 6m ust.1 ustawy) a także w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy) lub w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy 
od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust. 5 pkt 1) 

 Miejsce składania: Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice 
 Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Gminy Kozienice 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami 

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI1: 

o pierwsza deklaracja (na podst. art. 6m ust.1 ustawy)* 

o nowa deklaracja – zmiana danych zawartych w deklaracji (na podst. art. 6m ust. 2 ustawy)* 

o korekta deklaracji (na podst. art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)* 

Z dniem ………………………………………… 

ADRES NIERUCHOMOŚCI2 (z której będą odbierane odpady komunalne): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: 

o właściciel, współwłaściciel 
o użytkownik wieczysty, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa 
o inny podmiot władający nieruchomością 

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA, NUMER PESEL LUB REGON SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny, niż wskazany powyżej): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFON KONTAKTOWY3  ..…….……………………………………………………………………………………………. 
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ADRES E-MAIL3 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO, NUMER PESEL MAŁŻONKA  

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES DO KORENPONDENCJI MAŁŻONKA (jeżeli jest inny, niż wskazany powyżej)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFON KONTAKTOWY MAŁŻONKA3 ….…………………………………………………………….……………….……… 

ADRES E-MAIL MAŁŻONKA3  .…………………………………………………………………………..………………………… 

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

STAWKA OPŁATY OKREŚLONA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH ..………………………. 
ZŁ/OS. 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ ……………………………………………….……………………… OS. 
(liczba osób zobowiązanych ponosić opłaty) 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY …………………………………………………………………………………………………… ZŁ 
(stawka opłaty x liczba osób) 
 

Uwaga! Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

Informuję, iż posiadam kompostownik przydomowy i będę w nim kompostować 
bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

KWOTA ZWOLNIENIA OKREŚLONA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH …………………. ZŁ/OS. 

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZWOLNIEŃ …………………..………………………………………………………… OS. 
(liczba osób zobowiązanych ponosić opłaty) 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ………………………………..…………………………. ZŁ 
(kwota zwolnienia x liczba osób)  
 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ ………………………………. ZŁ 
(wysokość miesięcznej opłaty pomniejszona o wysokość miesięcznego zwolnienia z części opłaty) 
 

OŚWIADCZAM, ŻE PODANE DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie obejmującym nr telefonu i adres 
e-mail do celów realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów 
prawnych. 

 
………………………………………………….    ………………………………………………….. 
                 (imię i nazwisko)                          (imię i nazwisko) 

 
..................................................... 
              (miejscowość i data) 
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Pouczenia: 

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). 

Zadeklarowaną opłatę należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S. A. 
O/Kozienice Nr 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395, w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 
lub u Inkasenta. 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika 
i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
- nie posiada kompostownika przydomowego, lub 
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 
- uniemożliwia Burmistrzowi Gminy Kozienice lub osobom przez niego upoważnionym dokonanie oględzin 
nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym Burmistrz stwierdza w drodze 
decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga 
złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 
charakterze. 
 

Objaśnienia do wypełnienia deklaracji: 

1 – Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - należy zaznaczyć: 
*pierwsza deklaracja - gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy; 
*nowa deklaracja – zmiana danych zawartych w deklaracji – gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, (zmiana liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) 
w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości; 
*korekta deklaracji - w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (np: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio 
złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, 
(art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej). 
2 - Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są wyłącznie dla nieruchomości 
zamieszkałych. 
3 - Nr telefonu oraz e-mail umieszczane są dobrowolnie. 
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć jednocześnie kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy zobowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim 
przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej 
wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy i załączyć ją do deklaracji. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  Burmistrz Gminy Kozienice  informuje, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Burmistrz Gminy Kozienice 

Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 

Tel. 48 6117100 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: iod@kozienice.pl. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7921

mailto:iod@kozienice.pl


 
 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia  29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów 
prawnych. 
2.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat a  po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
archiwizowania danych obowiązujących u administratora. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym.  
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do 
przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które 
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

Adnotacje Organu Gminy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/cicq20p51p/odpady2019/" nazwa="odpady2019" prywatny="false" 

trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="false" 

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/cicq20p51p/odpady2019/" 

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: 

right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 

XX/253/2020&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

right;&amp;quot;&amp;gt;Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2020 

r.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

right;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 

large;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 

OPŁATY&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/253/2020

Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 30 czerwca 2020 r.
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large;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;hr /&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z p&amp;amp;oacute;źn. 

zm.)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;Składający: Właściciel nieruchomości, na kt&amp;amp;oacute;rej 

zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4, ust. 2a i ust. 3 w/w ustawy jest 

zobowiązany złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych (art. 6m ust.1 

ustawy) a także w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

kt&amp;amp;oacute;rym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy) lub w związku ze śmiercią 

mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust.5 pkt 

1)&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;Miejsce składania: Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 

Kozienice&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Gminy 

Kozienice&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;hr /&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Deklarację należy 

wypełnić czytelnie, drukowanymi 

literami&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-

align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;p 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK 

ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;:&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;di

v&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID18&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;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;Z dniem&amp;amp;nbsp;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID1&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;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;ADRES 

NIERUCHOMOŚCI&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; (z kt&amp;amp;oacute;rej będą 

odbierane odpady 

komunalne):&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID0&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;PODMIOT SKŁADAJĄCY 

DEKLARACJĘ:&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img 

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

src=&amp;quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 
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/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA, NUMER PESEL LUB REGON 

SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ:&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID2&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ:&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID3&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny, niż wskazany 

powyżej):&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;

gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID4&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;TELEFON 

KONTAKTOWY&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;l

t;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID5&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;ADRES E-

MAIL&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&am

p;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID6&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;IMIĘ I NAZWISKO, NUMER PESEL 

MAŁŻONKA&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID7&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;ADRES ZAMIESZKANIA 

MAŁŻONKA&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&am

p;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID8&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;ADRES DO KORENPONDENCJI MAŁŻONKA (jeżeli jest inny, niż 
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wskazany 

powyżej)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;

gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID9&amp;quot; 

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

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;TELEFON KONTAKTOWY 

MAŁŻONKA&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;di

v&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID10&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;ADRES E-MAIL 

MAŁŻONKA&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;di

v&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img 

id=&amp;quot;ID11&amp;quot; class=&amp;quot;editorInput&amp;quot; 

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

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

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;OKREŚLENIE 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&am

p;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;STAWKA OPŁATY OKREŚLONA W 

UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W 

KOZIENICACH&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&a

mp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID20&amp;quot; 

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

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

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;ZŁ/OS.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;

nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;LICZBA OS&amp;amp;Oacute;B 

ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ (liczba os&amp;amp;oacute;b zobowiązanych ponosić 

opłaty)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;

&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID21&amp;quot; 

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

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

OS.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&a

mp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (stawka opłaty x liczba 

os&amp;amp;oacute;b)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&am

p;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID22&amp;quot; 

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

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

ZŁ.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&a

mp;#10;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 
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style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;Uwaga! Dotyczy tylko właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Informuję, iż posiadam kompostownik 

przydomowy i będę w nim kompostować bioodpady stanowiące odpady 

komunalne&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;KWOTA ZWOLNIENIA OKREŚLONA W 

UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W 

KOZIENICACH&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&a

mp;lt;div style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;img 

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

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

&amp;lt;/strong&amp;gt;ZŁ/OS.&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp

;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;LICZBA OS&amp;amp;Oacute;B 

UPRAWNIONYCH DO ZWOLNIEŃ (liczba os&amp;amp;oacute;b zobowiązanych ponosić 

opłaty)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID24&amp;quot; 

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

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

OS.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA Z 

CZĘŚCI OPŁATY (kwota zwolnienia x liczba 

os&amp;amp;oacute;b)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID25&amp;quot; 

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

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

ZŁ.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;WYSOKOŚĆ 

MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ&amp;lt;/strong&amp;gt; (wysokość 

miesięcznej opłaty pomniejszona o wysokość miesięcznego zwolnienia z części 

opłaty)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;ID26&amp;quot; 

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

&amp;lt;strong&amp;gt;ZŁ.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;OŚWIADCZAM, ŻE 

PODANE DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM 

FAKTYCZNYM.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych&amp;amp;nbsp; w zakresie obejmującym nr telefonu i adres e-mail do 

cel&amp;amp;oacute;w realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.&amp;amp;nbsp; Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepis&amp;amp;oacute;w 

wykonawczych do w/w akt&amp;amp;oacute;w 

prawnych.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&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/text_area.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp; (imię i 

nazwisko)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&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/text_area.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;(imię i nazwisko)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&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/text_area.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;(miejscowość)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&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/date_picker.png&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; 

/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 
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justify;&amp;quot;&amp;gt;(data)&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;Pouczenia:&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;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;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-

align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Zadeklarowaną opłatę należy uiszczać bez wezwania, przelewem 

na rachunek bankowy w Banku PEKAO S. A. O/Kozienice Nr 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395, w 

kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 lub u 

Inkasenta.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;W razie 

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, kt&amp;amp;oacute;ry złożył informację o posiadaniu 

kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpad&amp;amp;oacute;w stanowiących odpady 

komunalne&amp;lt;br /&amp;gt;- nie posiada kompostownika przydomowego, lub&amp;lt;br 

/&amp;gt;- nie kompostuje bioodpad&amp;amp;oacute;w stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, lub&amp;lt;br /&amp;gt;- uniemożliwia Burmistrzowi Gminy 

Kozienice lub osobom przez niego upoważnionym dokonanie oględzin nieruchomości w celu 

weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym Burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę 

prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia, w kt&amp;amp;oacute;rym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała 

się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;W razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w 

niej zawartych w deklaracji w&amp;amp;oacute;jt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 

dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione 

szacunki, w tym średnią ilość odpad&amp;amp;oacute;w komunalnych powstających na 

nieruchomości o podobnym 

charakterze.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Objaśnienia do wypełnienia 

deklaracji:&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;1 &amp;amp;ndash; Okoliczności powodujące 

obowiązek złożenia deklaracji - należy zaznaczyć:&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 
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style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;text-

decoration: underline;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;*pierwsza 

deklaracja&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; - gdy deklaracja składana jest po raz 

pierwszy;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

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

underline;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;*nowa deklaracja - zmiana danych 

zawartych w deklaracji&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; - gdy deklaracja składana 

jest w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, (zmiana 

liczby mieszkańc&amp;amp;oacute;w zamieszkujących nieruchomość) w związku z zaprzestaniem 

zamieszkiwania na nieruchomości;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;text-

decoration: underline;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;*korekta 

deklaracji&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; - w przypadku zmiany danych nie 

będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np: 

zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej 

deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błęd&amp;amp;oacute;w rachunkowych i 

oczywistych omyłek, (art. 81 &amp;amp;sect; 2 Ordynacji podatkowej).&amp;lt;br /&amp;gt;2 

&amp;amp;ndash; Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składane są wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych.&amp;lt;br /&amp;gt;3 &amp;amp;ndash; Nr 

telefonu oraz e-mail umieszczane są dobrowolnie.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color: 

#ff0000;&amp;quot;&amp;gt;Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć jednocześnie kilku 

podmiot&amp;amp;oacute;w spośr&amp;amp;oacute;d wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

zobowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W 

takim przypadku podmioty, o kt&amp;amp;oacute;rych mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy mogą w 

drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać podmiot zobowiązany do wykonania 

obowiązk&amp;amp;oacute;w wynikających z ustawy i załączyć ją do 

deklaracji.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;KLAUZULA 

INFORMACYJNA&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (og&amp;amp;oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE 

L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781)&amp;amp;nbsp; Burmistrz Gminy Kozienice&amp;amp;nbsp; informuje, 

iż:&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;1) Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest &amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;l
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t;div style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Burmistrz Gminy 

Kozienice&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Adres: 26-900 

Kozienice, ul. Parkowa 5&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Tel. 

48 6117100&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;2) W sprawach z zakresu ochrony danych 

osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@kozienice.pl.&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;1. Dane osobowe będą przetwarzane 

w celu realizacji obowiązk&amp;amp;oacute;w prawnych ciążących na Administratorze wynikających 

z przepis&amp;amp;oacute;w ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy z dnia&amp;amp;nbsp; 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepis&amp;amp;oacute;w wykonawczych do 

w/w akt&amp;amp;oacute;w prawnych.&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;2. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat a&amp;amp;nbsp; po zrealizowaniu celu, dla 

kt&amp;amp;oacute;rego zostały zebrane, będą przetwarzane do cel&amp;amp;oacute;w 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepis&amp;amp;oacute;w 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora.&amp;lt;br /&amp;gt;3. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. &amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom 

&amp;amp;ndash; organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym.&amp;lt;/strong&amp;gt; 

&amp;lt;br /&amp;gt;5. Osoba, kt&amp;amp;oacute;rej dane dotyczą ma prawo do:&amp;lt;br 

/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w 

przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych.&amp;lt;br /&amp;gt;- wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepis&amp;amp;oacute;w powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa&amp;lt;br /&amp;gt;Ponadto informujemy, iż w związku z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

kt&amp;amp;oacute;re się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 og&amp;amp;oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. &amp;lt;br /&amp;gt;6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw 

trzecich.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Adnotacje Organu 

Gminy&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;#10;&amp;lt;div 

style=&amp;quot;text-align: 

justify;&amp;quot;&amp;gt;.....................................................................................................................
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validAlarm=&quot;&quot;/&gt;&lt;/properties&gt;&lt;behaviour/&gt;&lt;/FormField&gt;&lt;FormFiel

d originalId=&quot;ID9&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9&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;textArea 

rows=&quot;2&quot; cols=&quot;80&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&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;textArea 

rows=&quot;1&quot; cols=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID0&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&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;textArea 

rows=&quot;2&quot; cols=&quot;80&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&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;textArea 

rows=&quot;1&quot; cols=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID2&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2&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;textArea 

rows=&quot;2&quot; cols=&quot;80&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID14&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14&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;textArea 

rows=&quot;1&quot; cols=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID17&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17&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;textArea 
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rows=&quot;1&quot; cols=&quot;20&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID3&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&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;textArea 

rows=&quot;2&quot; cols=&quot;80&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15&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;textArea 

rows=&quot;1&quot; cols=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

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

rows=&quot;2&quot; cols=&quot;80&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

d originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&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;textArea 

rows=&quot;1&quot; cols=&quot;30&quot; validConst=&quot;&quot; 

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

mespaces&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;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;xsi&quot; 

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

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

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

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

lt;FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot; 

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

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

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

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

;FormNamespace prefix=&quot;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;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;/
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&gt;&lt;/formNamespaces&gt;&lt;wyroznik nazwa=&quot;odpady2019&quot; 

rodzaj=&quot;deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach&quot; idPodstawy=&quot;Dz. U. 2018 r., poz 1454 z póź. zm.&quot; 

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

komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;2019-10-18&quot; waznoscDo=&quot;2020-10-31&quot; 

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

uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH&quot; 

NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;UL.   PARKOWA&quot; budynek=&quot;5&quot; 

lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;KOZIENICE&quot; 

wojewodztwo=&quot;MAZOWIECKIE&quot; kraj=&quot;KOZIENICKI&quot;/&gt;&lt;/FormDef&gt;" 

property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/cicq20p51p/odpady2019/</meta> 

<meta property="adresSkrytki"/> 

<xf:model> 

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

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

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

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

<xf:bind id="ID25" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID26" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" relevant="true()"/> 

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

type="xs:date"/> 

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

type="xs:date"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"/> 
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<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/> 

<xf:bind id="ID2" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" relevant="true()"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID1/> 

<wnio:ID18>0</wnio:ID18> 

<wnio:ID19>0</wnio:ID19> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8/> 
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<wnio:ID9/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID0/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID2/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID5/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

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

<wnio:Dokument> 

<wnio:TrescDokumentu> 

<wnio:Wartosc> 

<wnio:ID21/> 

<wnio:ID22/> 

<wnio:ID23/> 

<wnio:ID24/> 

<wnio:ID25/> 

<wnio:ID26/> 

<wnio:ID16/> 

<wnio:ID1/> 
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<wnio:ID18>0</wnio:ID18> 

<wnio:ID19>0</wnio:ID19> 

<wnio:ID6/> 

<wnio:ID20/> 

<wnio:ID7/> 

<wnio:ID8/> 

<wnio:ID9/> 

<wnio:ID10/> 

<wnio:ID0/> 

<wnio:ID11/> 

<wnio:ID2/> 

<wnio:ID14/> 

<wnio:ID17/> 

<wnio:ID3/> 

<wnio:ID15/> 

<wnio:ID4/> 

<wnio:ID5/> 

</wnio:Wartosc> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

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

<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 7921



<empty_instance_for_WOJ> 

<elem> </elem> 

</empty_instance_for_WOJ> 

</xf:instance> 

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

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

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

<etykiety_ref/> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID19" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel, współwłaściciel</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>użytkownik wieczysty, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 
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</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID19" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>właściciel, współwłaściciel</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>użytkownik wieczysty, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="etykiety_ID18" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>pierwsza deklaracja (na podst. art. 6m ust. 1 ustawy)*</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 
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<item>nowa deklaracja – zmiana danych zawartych w deklaracji (na podst. art. 6m ust. 2 

ustawy)*</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>korekta deklaracji (na podst. art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)*</item> 

<value>3</value> 

</opt> 

</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID18" xmlns=""> 

<sek> 

<etykiety_ref> 

<opt> 

<item>pierwsza deklaracja (na podst. art. 6m ust. 1 ustawy)*</item> 

<value>1</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>nowa deklaracja – zmiana danych zawartych w deklaracji (na podst. art. 6m ust. 2 

ustawy)*</item> 

<value>2</value> 

</opt> 

<opt> 

<item>korekta deklaracji (na podst. art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)*</item> 

<value>3</value> 

</opt> 
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</etykiety_ref> 

</sek> 

</xf:instance> 

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

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

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

<for_submit> 

<elem> </elem> 

</for_submit> 

</xf:instance> 

<xf:action ev:event="xforms-ready"> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18) &gt; 

count(instance('etykiety_ID18')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID18')" ev:event="DOMActivate" 

nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID18')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19) &gt; 

count(instance('etykiety_ID19')/etykiety_ref)"> 

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID19')" ev:event="DOMActivate" 

nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID19')/etykiety_ref" position="after"/> 

</xf:action> 

</xf:action> 

<xf:action ev:event="xforms-refresh"> 

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

</xf:action> 

</xf:model> 
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</head> 

<body> 

<p style="text-align: right;"> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/253/2020</p> 

<p style="text-align: right;">Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2020 r.</p> 

<p style="text-align: right;"> </p> 

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

<span style="font-size: large;"> 

<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY</strong> 

</span> 

</p> 

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

<span style="font-size: large;"> 

<strong>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong> 

</span> 

</p> 

<hr/> 

<p style="text-align: left;">Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)</p> 

<p style="text-align: left;">Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4, ust. 2a i ust. 3 w/w ustawy jest zobowiązany złożyć w ciągu 14 dni od 

dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych (art. 6m ust.1 ustawy) a także w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy) lub w związku ze śmiercią mieszkańca 

w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust.5 pkt 1)</p> 

<p style="text-align: left;">Miejsce składania: Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 

Kozienice</p> 

<p style="text-align: left;">Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Gminy Kozienice</p> 

<hr/> 

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

<strong>Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami</strong> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 7921



</p> 

<p style="text-align: left;"> </p> 

<p style="text-align: left;">OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

DEKLARACJI<sup>1</sup>:</p> 

<div> 

<xf:select1 _bind="ID18" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"> 

<xf:label> 

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

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID18')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</div> 

<div> </div> 

<div>Z dniem <xf:input _bind="ID1" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</div> 

<div> </div> 

<div>ADRES NIERUCHOMOŚCI<sup>2</sup> (z której będą odbierane odpady komunalne):</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID0" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" xxforms:cols="80" 

xxforms:rows="2"> 
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<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ:</div> 

<div> </div> 

<div> 

<div> 

<xf:select1 _bind="ID19" appearance="full" class="selectVertical" 

ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"> 

<xf:label> 

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

</xf:label> 

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID19')/etykiety_ref/opt"> 

<xf:label ref="item"/> 

<xf:value ref="value"/> 

</xf:itemset> 

</xf:select1> 

</div> 

<div> </div> 

<div>IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA, NUMER PESEL LUB REGON SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID2" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2" xxforms:cols="80" 

xxforms:rows="2"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID3" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" xxforms:cols="80" 

xxforms:rows="2"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny, niż wskazany powyżej):</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" xxforms:cols="80" 

xxforms:rows="2"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>TELEFON KONTAKTOWY<sup>3</sup> 
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</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:cols="30" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>ADRES E-MAIL<sup>3</sup> 

</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:cols="30" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>IMIĘ I NAZWISKO, NUMER PESEL MAŁŻONKA</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:cols="80" 

xxforms:rows="2"> 

<xf:label> 
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<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:cols="80" 

xxforms:rows="2"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>ADRES DO KORENPONDENCJI MAŁŻONKA (jeżeli jest inny, niż wskazany powyżej)</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:cols="80" 

xxforms:rows="2"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>TELEFON KONTAKTOWY MAŁŻONKA<sup>3</sup> 
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</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID10" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:cols="30" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

<div>ADRES E-MAIL MAŁŻONKA<sup>3</sup> 

</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" xxforms:cols="30" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div> </div> 

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

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 
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<div style="text-align: center;"> 

<strong>OKREŚLENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI</strong> 

</div> 

<div> </div> 

<div>STAWKA OPŁATY OKREŚLONA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:cols="10" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> ZŁ/OS.</div> 

<div> </div> 

<div>LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ (liczba osób zobowiązanych ponosić 

opłaty)</div> 

<div> </div> 

<div> 

<xf:textarea _bind="ID21" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID21" xxforms:cols="10" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> OS.</div> 

<div> </div> 

<div>WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (stawka opłaty x liczba osób)</div> 

<div> </div> 

<div> 
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<xf:textarea _bind="ID22" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22" xxforms:cols="10" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> ZŁ.</div> 

<div> </div> 

<div> </div> 

<div style="text-align: center;">Uwaga! Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi</div> 

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

<strong>Informuję, iż posiadam kompostownik przydomowy i będę w nim kompostować bioodpady 

stanowiące odpady komunalne</strong> 

</div> 

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

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

<div style="text-align: left;">KWOTA ZWOLNIENIA OKREŚLONA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W 

KOZIENICACH</div> 

<div style="text-align: left;"> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

<div style="text-align: left;"> 

<strong> 
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<xf:textarea _bind="ID23" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID23" xxforms:cols="10" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</strong> ZŁ/OS.</div> 

<div style="text-align: left;"> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

<div style="text-align: left;">LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZWOLNIEŃ (liczba osób 

zobowiązanych ponosić opłaty)</div> 

<div style="text-align: left;"> </div> 

<div style="text-align: left;"> 

<xf:textarea _bind="ID24" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24" xxforms:cols="10" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> OS.</div> 

<div style="text-align: left;"> </div> 

<div style="text-align: left;">WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY (kwota 

zwolnienia x liczba osób)</div> 

<div style="text-align: left;"> </div> 

<div style="text-align: left;"> 

<xf:textarea _bind="ID25" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID25" xxforms:cols="10" 

xxforms:rows="1"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 7921



<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> ZŁ.</div> 

<div style="text-align: left;"> </div> 

<div style="text-align: left;"> 

<strong>WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ</strong> (wysokość 

miesięcznej opłaty pomniejszona o wysokość miesięcznego zwolnienia z części opłaty)</div> 

<div style="text-align: left;"> </div> 

<div style="text-align: left;"> 

<xf:textarea _bind="ID26" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID26" xxforms:cols="10" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> <strong>ZŁ.</strong> 

</div> 

<div style="text-align: left;"> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

<div style="text-align: left;"> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

<div style="text-align: center;"> 
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<strong>OŚWIADCZAM, ŻE PODANE DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM.</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<br/> 

<strong>Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie obejmującym nr telefonu i 

adres e-mail do celów realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów 

prawnych.</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<xf:textarea _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:cols="20" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div style="text-align: justify;">  (imię i nazwisko)</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<xf:textarea _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:cols="20" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div style="text-align: justify;">(imię i nazwisko)</div> 
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<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<xf:textarea _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:cols="30" 

xxforms:rows="1"> 

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:textarea> 

</div> 

<div style="text-align: justify;">(miejscowość)</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;"> 

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

<xf:label> 

<span/> 

</xf:label> 

</xf:input> 

</div> 

<div style="text-align: justify;">(data)</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;">Pouczenia:</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<strong>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> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> 
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<br/> 

<strong>Zadeklarowaną opłatę należy uiszczać bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy w 

Banku PEKAO S. A. O/Kozienice Nr 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395, w kasie Urzędu Miejskiego w 

Kozienicach, ul. Parkowa 5 lub u Inkasenta.</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<strong>W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu 

kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne<br/>- nie 

posiada kompostownika przydomowego, lub<br/>- nie kompostuje bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub<br/>- uniemożliwia Burmistrzowi Gminy 

Kozienice lub osobom przez niego upoważnionym dokonanie oględzin nieruchomości w celu 

weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym Burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę 

prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i 

wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.<br/> 

<br/>W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a 

w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;">Objaśnienia do wypełnienia deklaracji:</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<br/>1 – Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - należy zaznaczyć:</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<span style="text-decoration: underline;"> 
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<strong>*pierwsza deklaracja</strong> 

</span> - gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy;</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<span style="text-decoration: underline;"> 

<strong>*nowa deklaracja - zmiana danych zawartych w deklaracji</strong> 

</span> - gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty, (zmiana liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) w związku z 

zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości;</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<span style="text-decoration: underline;"> 

<strong>*korekta deklaracji</strong> 

</span> - w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (np: zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), a także w 

przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub 

zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, (art. 81 § 2 Ordynacji 

podatkowej).<br/>2 – Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składane są wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych.<br/>3 – Nr telefonu oraz e-mail 

umieszczane są dobrowolnie.</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<span style="color: #ff0000;">Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć jednocześnie kilku 

podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązany do jego wykonania jest 

podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których 

mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać 

podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy i załączyć ją do 

deklaracji.</span> 

<br/> 

<br/> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

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

<strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> 
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<br/>Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  Burmistrz Gminy Kozienice  informuje, 

iż:</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;">1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest<br/> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<strong> 

<br/> 

</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> 

<strong>Burmistrz Gminy Kozienice</strong> 

<br/> 

<strong>Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5</strong> 

<br/> 

<strong>Tel. 48 6117100</strong> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;">2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kozienice.pl.<br/> 

<strong>1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z 

dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w 

aktów prawnych.</strong> 

<br/>2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat a  po zrealizowaniu celu, dla którego 

zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 

do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u 
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administratora.<br/>3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 

Rozporządzenia.<br/> 

<strong>4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz 

organom egzekucyjnym.</strong> 

<br/>5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:<br/> - dostępu do treści swoich danych oraz 

możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 

danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.<br/>- wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa<br/>Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.<br/>6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: justify;">Adnotacje Organu Gminy</div> 

</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: 

justify;">....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: 

justify;">....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: 

justify;">....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................</div> 

<div style="text-align: justify;"> </div> 

<div style="text-align: 

justify;">....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................</div> 

<div style="clear: both;"/> 
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<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = 

getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i &lt; elements.length; i++) 

 appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {  var 

len = node.childNodes.length;  for(var i = 1; i &lt; len; i++){   var elem = 

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

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

   elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);  

 }   else   

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

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

RegExp('\\b' + classname + '\\b');  var els = node.getElementsByTagName('*'); 

 for(var i=0,j=els.length; i &lt; j; i++)   if(re.test(els[i].className))

 a.push(els[i]);  return a;}</script> 

</body> 

</html> 

</xforms> 

</xforms> 

</Formularz> 
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