UCHWALA NR XXXV/196/2020
RADY MIASTA GARWOLINA
z dnia 22 grudnia 2020 roku

w
sprawie
wzorów
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. I i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późno zm.) art. 6n ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) - Rada Miasta
Garwolina uchwala, co następuje:

§1
wzór deklaracji o wysokości opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Garwolina, które
w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy i nie posiadają terenu do
usytuowania pojemnika stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
1.

Określa się
składanej

§2

Deklaracje, o których mowa w § l właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w terminach określonych wart. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439).

§3
Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie
Miasta Garwolina, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie
posiadają terenu do usytuowania pojemnika za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

1.

§4

1. Deklaracje, o których mowa w § 3 musza być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumienie ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufania ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020
poz. 346 z późn.zm.).
2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 180)
3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji zgodny ze wzorem deklaracji w formie
pisemnej, określa załącznik nr 3 i nr 4 do uchwały.
4. Przekazanie deklaracji następuje poprzez elektroniczne wypełnienie formularza
stanowiącego załącznik nr 3 i nr 4 do uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę
podawczą Urzędu Miasta Garwolina na Platformie Usług Administracji Publicznej
www.epuap.gov.pl

§5
W przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych
zobowiązani są na żądanie Organu dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkanie
w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż adres zameldowania na terenie miasta.
§6

Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§7

Traci moc Uchwała Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/13512020 z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wzorów deklaracji o
wysokości
opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

§8
Uchwała

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ogłoszenia

w Dzienniku

Załącznik

Nr 1 do uchwały Nr XXXV/196/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 roku

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI - WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOSCI
Podstawa
prawna:
Składający:

Miejsce
składania:

Termin
składania:

A.

OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Ustawa Z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Oz.U.2020.1 439 )
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych połatonych
na terenie Miasta Garwolina
Urząd

Miasta Garwolina; 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naletnej opłaty
właściciel nieruchomości jest obowiązany złotyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOtENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA GARWOLINA
ul. Staszica 15
08-400 Garwolln

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia

D
D

-

deklaracji

(zaznaczyć właściwy

kwadrat):
OD DNIA : ..................... . ................ .. ...

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI OD DNIA: ... ... ............. ..... ............

POWÓD ZAISTNIENIA ZMIANY

...... ... ... ... ... ... ............ ......... ............ ........... ....... ... ............................................ .... .......... ......... .
......... ...... , .. ... ................... .. ........... ... ..... .. ... .. ..... . ........... ... ... ... ...... . ...... .......... ... ...... .............. .
.......... ......... ... .......... ....... ... . ..... ......... ........................ ...... ..... ... ... .... .......................................

D

KOREKTA DEKLARACJI Z DNIA: ... ................ ................ .. ..

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO I NAZWA* :
NUMER PESELI NIP:

DATA URODZENIA:

IMIĘ

IMIĘ

OJCA:

MATKI:

ADRES E-MAIL I TELEFON KONT AKTOWY

D

D

OSOBA FIZYCZNA

"W zabudowie wielorodzinnej

deklarację składa zarząd

lub inny podmiot władający

OSOBA PRAWNA
nieruchomością.

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

D

WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ

D

OSOBA

D

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI (w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność)

D

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁPOSIADACZ

POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W

UL:YTKOWANIU

Strona 1 z 4

E. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO WSPOŁMAŁlONKA:

NUMER PESELI NIP:

IDATA URODZENIA:

ADRES ZAMELDOWANIA WSPOŁMAŁlONKA:

IIMIĘ MATKI:

IMIĘ OJCA:

F. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA

KTORE~I POWSTAJĄ

OPDADY KOMUNALNE

WOJEWODZTWO

POWIAT

MAZOWIECKIE

GARWOLlŃSKI

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOSC

KOD POCZTOWY

POCZTA

GARWOLIN

08-400

GARWOLIN

POLSKA

KRAJ

GMINA

NR LOKALU

GARWOLIN

G. ADRES DO KORESPONDENCJI

(wypełnić, jeżeli

adres jest inny

niż

w

KRAJ

WOJEWODZtwO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOSC

KOD POCZTOWY

POCZTA

części

F)

NR LOKALU

H. OBLICZANIE WYSOKOSCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
poz.1

Oświadczam, że
części

na terenie nieruchomości wskazanej w
F niniejszej deklaracji zamieszkuje:

.................... osób

(należy wskazać

faktyczną liczbę

osób)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
Oświadczam, że

nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów
odpady komunalne
Oświadczam, że posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne

D
D

stanowiących

Stawka opIaty określona w Uchwale Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia metod
ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opIat

poz. 2

poz. 3
Miesięczna

kwota opIaty ( kwotę w poz. 2

należy pomnożyć

przez

liczbę podaną

w poz. 1)

Zwolnienie z części opIaty wprowadzone Uchwalą Rady Miasta Garwolina w sprawie
określenia metod ustalania opIat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawek opIat

poz. 4

poz. 5
Wysokość

Wysokość
kwotę

zwolnienia

opIaty
z poz. 5)

(liczbę podaną

miesięcznej

w poz.1

należy pomnożyć

przez

kwotę

po odliczeniu zwolnienia ( od kwoty w poz. 3
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z poz. 4)

należy odjąć

poz. 6

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)

ZAŁĄCZNIKI

I. PODPIS

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

.. ................. .. ..... ................. ... .. .. .. ...
(miejscowość

............................. ...........
"

(czytelny podpis)

i data)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ DEKLARACJI:
1. Dokument potwierdzający pełnomocnictwo, w przypadku pełnomocnictwa og61nego lub szczególnego , pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17 zl) 
współwłaściciele , posiadacze , zarządcy
2. lista

nieruchomości

w przypadku deklaracji

złożonej

dla

całego

osiedla .

Pouczenie
w wypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie
niniejsza deklaracja stanowi

podstawę

kwoty

do wystawienia

wynikającej

ty1ułu

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.u. 2020 r. poz. 1427)
Zgodnie z art. 6 o ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i

za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
decyzji, wysokość

opłaty

z niniejszej deklaracji lub

wpłacenia

jej w

niepełnej wysokości,

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

wątpliwości

w gminach w razie

niezłożenia

deklaracji o wysokości

co do danych zawartych w deklaracji burmistrz

określa,

opłaty

w drodze

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Objaśnienia:
1. Części A-I niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Należy wypełnić komuputerowo lub ręcznie ; drukowanymi literami; czarnym
lub niebieskim kolorem .
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Garwolin o wysokOŚCi opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej

w deklaracji

nową deklarację

ilości

odpadÓN komunalnych

w terminie do 10 dnia

powstających

miesiąca następującego

po

na danej

nieruchomości , właściciel nieruchomości

miesiącu,

w którym

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
4. Deklaracja składa się z czterech stron i winna być wypełniona rzetelnie.

nastąpiła

nastąpiła

zmiana .

Opłatę

jest

obowiązany zlożyć

za gospodarowanie

zmiana.

Klauzura informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podst.
na administratorze

obowiązku

prawnego

ciążącego

1. Administratorem danych jest Miasto Garwolin z siedzibą w Urząd Miasta Garwolina ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w imieniu którego
administratora pełni Burmistrz Miasta.
2. Z Burmistrzem pełniącym obowiązki administratora w imieniu Miasta Garwolina można się skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora : ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, telefonicznie po numerem +48257864242 lub poprzez email: umg@garwolin.pl
3. Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail :
iodo@garwolin.pllub pisemnie na adres administratora .
4. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: bieżącej aktualizacji, monitoringu i kontroli bazy właścicieli/osób władających nieruchomością
zobowiązanych do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadÓN komunalnych zapewnienie funkcjonowania gospodarki odpadami
obowiązki
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6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2020 poz. 1439) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020 r. poz. 1427) art. 6 ust.
1 lit. c) Rozporządzen i a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M1E
(RODO)oraz uchwaly Rady Miasta Garwolina nr XXXV/196/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wzorÓN deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości które w części
stanowią nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy , a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieSZkańcy
7. PanilPana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym zgodnie z przepisami dostawcy systemÓN informatycznych , wykonawcy
świadczącemu usługi odbioru i transportu odpadÓN komunalnych oraz ww. ustaw podmiotom : służbom ; organom administracji publicznej;
sądom i prokuraturze ; komornikom sądowym ; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym , jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w
otrzymaniu danych , pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach
8. Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celÓN określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania .
10. Przysługuje Pani/Panu rÓNnież prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego poby1u, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Źródłem danych są wnioski złożone w Urzędzie Miasta Garwolina .
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sy1uacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa . W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania
Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować
odpowiedzialnością karnoskarbową.
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Załącznik

Nr 2 do

uchwały

Nr XXXV/196/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 roku

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOSCI - WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
prawna:
(Dz,U.2020.1439 )
Składający Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Garwolina,
które w części stanowią nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie posiadają terenu do usytuowania
pojemnika
Miejsce

Urząd

składania:

Miasta Garwolina; 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadÓW komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana

Termin
składania:

A. ORGAN WŁASCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA GARWOLINA
ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

~

~

-

~

B. OBOWIBEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia

(zaznaczyć właściwy

deklaracji

kwadrat):

D PIERWSZA DEKLARACJA
D ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
POWÓD ZAISTNIENIA ZMIANY
. ... ... .. . ...

......
. ..

D

...

,

.. .. ......

.. .

"

..

. . . ..

.. . . .. ... .

.. .... ...... . ... . . . ..

.. ... ... . ....... .... .

... .. . .., ... .

. .. . " . . " " . "

.... ...

"

,

0

.0

...

""0 "

... . .. .. ...

KOREKTA DEKLARAC,II Z DNIA:

......

.

. .... ..

.., ."

,.
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C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
'- datyIzy wIIIic:iciIIa li8rucIIorności btdącego 0I0bI! fIzyczNt

"- doIyezy wlMcIcieIa ni8ruCIIomołd ~ 0I0bI! fIzyczNt

DANE IDENTYFIKACYJNE
NAZWISKO· I NAZWA

PEŁNA

••

PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ· I NAZWA SKRÓCONA ••

NUMER PESEL • I NIP ••
IDENTYFIKATOR REGON
TELEFON KONT AKTOWY

D

I

ADRES E-MAIL

D

OSOBA FIZYCZNA
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OSOBA PRAWNA

D.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

D
D
D

(zaznaczyć właściwy

kwadrat)

WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB POSIADACZ

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK LUB WSPÓŁPOSIADACZ

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE

D

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W UŻYTKOWANIU

D

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (należy podać jaki) .................. .. . ... ... ........ . .. .

...... .... ... ... .. ... ...... .. ... ... ..... ... ...... .... . .. .......... .... .. .... . ... ..... .... ......... " ....... .... .. .. .. ...... ... .. ... ... .. .. . .. . ......

E. ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOSC

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWODZTWO

POLSKA

MAZOWIECKIE

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOSC

KOD POCZTOWY

IpOCZTA

GARWOLIN

08-400

GARWOLINSKI

POWIAT

NR LOKALU

GARWOLIN
GARWOLIN

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeieli adres jest Inny nli w cztścl E)
KRAJ

WOJEWODZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOSC

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Miesięczna

Garwolina.

kwota

opłaty

brutto (iloczyn powierzchni
w

Wyliczoną stawkę opłaty należy wpisać

użytkowej

lokalu x stawka op/aty zgodnie z

poniższej

TABELI)

POWIERZCHNIA
L.p .

UŻYTKOWA

STAWKA

KWOTA

OPŁATY

LOKALU

1.

2.
3.
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MIESIĘCZNA

OPŁATY

ŁĄCZNA

Uchwałą

KWOTA OPŁATY

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)

ZAŁĄCZNIKI

I. PODPIS

0.0

••

•

•

••

•

•

•

•••

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

0

'

0

0.0

(miejscowość

0.0

0

'0

0

'0

••

•

••

•

••

••

0'

0

•••

•

••

0.0

0

.

0

0.

0

0.

0

••

••

•••

•

•

•

••

•

•

•

0'0

•

•••••••••

•

(czytelny podpis i pieczęć)

i data)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

--

ZAŁĄCZNIKI

-~

--

DO NINIEJSZEJ DEKLARACJI:

1. Dokument potwierdzający pełnomocnictwo, w przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno
udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17
współwłaściciele, posiadacze, zarządcy .

być
zł)



Pouczenie:
Zgodnie z art. 6 o ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa , w
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Objaśnienia:

1. Części A- ł niniejszej deklaracji
lub niebieskim kolorem.

wypełnia składający deklarację . Należy wypełnić

komuputerowo lub

ręcznie;

drukowanymi literami; czarnym

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Garwolin o wysokości
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych .

opłaty

za gospodarowanie

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości , 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 .
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Klauzura informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podst.
na administratorze

obowiązku

prawnego

ciążącego

1. Administratorem danych jest Miasto Garwolin z siedzibą w Urząd Miasta Garwolinaul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w imieniu którego
administratora pełni Burmistrz Miasta.
2. Z Burmistrzem pełniącym obowiązki administratora w imieniu Miasta Garwolina można się skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora : ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin , telefonicznie po numerem +48 25 786 42 42 lub poprzez email : umg@garwolin.pl
3. Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail:
iodo@garwolin .pllub pisemnie na adres administratora .
4. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach : bieżącej aktualizacji, monitoringu i kontroli bazy właścicieli/osób władających
nieruchomością zobowiązanych do uiszczania opiaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zapewnienie funkcjonowania
gospodarki Odpadami
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2020 poz. 1439) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020 poz. 1427) art. 6 ust. 1
lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46N>JE
(RODO)oraz uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXV/196/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości które w
części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , a w części nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym zgodnie z przepisami dostawcy systemów informatycznych , wykonawcy
świadczącemu usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz ww. ustaw podmiotom : stużbom ; organom administracji publicznej;
sądom i prokuraturze; komornikom sądowym ; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach .
8. Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9 . Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania .
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia .
11. Źródłem danych są wnioski złożone w Urzędzie Miasta Garwolina.
12. Podanie przez Pan i ą/Pana danych osobowych jest obowiązkowe , w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa . W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania
Deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować
obowiązki

odpowiedzialnością karnoskarbową.
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Załącznik

Nr 3 do uchwały Nr XXXV/196/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 roku

<?xml version=I 1.0" encoding=I UTF-8"?><xsl:stylesheet version=I1.0"
xm Ins:wnio="http://epuap.gov .pljfe-model
web/wzo r_'oka Iny/Opgp266knb/Dekla racjaOd pady202 Ol"
xm Ins:xsl=" http://www.w3 .org/1999/XSl/Transform "><xsl:template match=" I"><xsl:for-each
select=l wn io:Dokument"><html xmlns=lhttp://www.w3 .org/1999/xhtml"><head></head><body><p
style="text-align: right;">Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/196/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia
22 grudnia 2020 roku</p><table border=ll" style=" width: 100%; border-color: #000000; border
width: 1px; border-style : solid;"><tbody><tr><td><span style="font-size: x-small;">POLA JASNE
WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI- WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO lUB RĘCZNIE,

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM lUB NIEBIESKIM KOlOREM</span></td></tr><tr><td
style="text-align : center;"><span style="font-size : x-small;"><span style="font-size:
medium;"><strong>DEKlARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNAlNYMI</strong></span></span></td></tr><tr><td><table border=IO" style="height: 1px;
border-color: #000000; border-width: Opx; background-color: #a9a9a9; width : 100%; border-style:
solid;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">Podstawa prawna</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2020.1439 )</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width :
1px;">Składający</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">Formularz przeznaczony dla

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych

na terenie

Miasta Garwolina</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width :
1px;"><p>Miejsce składania</p></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width: 1px;">Urząd Miasta Garwolina; 08 -400 Garwolin, ul. Staszica lS</td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; border-style : solid; border-width: 1px;">Termin składania</td><td
style="border-color: #000000; border-style : solid; border-width: 1px;"><p>W terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych .</p><p>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana
</p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="background-color:
#a9a9a9;"><td><table border=IO" style= " background-color: #a9a9a9; width:
100%;"><tbody><tr><td><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</strong></td></tr><tr><td><p style="text-align: center;">BURMISTRZ MIASTA
GARWOllNA</p><p style="text-align: center;">ul. Staszica lS 08-400
Garwolin</p></td></tr></tbody></table><strong>B. Obowiązek złożenia
dekla racji</strong></td></tr><tr><td><ta ble border="l" style=" w idth:
100%; "><tbody><tr><td><spa n><la bel><span/></Iabel><xsl: if test= "true()" ><spa n><xsl :va ria ble
name="RadioIDOO"> PIERWSZA DEKLARACJA </xsl :variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio :B.1.0bowiazekZlozenia) = normalize
space($RadioIDOO)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>PIERWSZA DEKLARACJA
</span></Iabel></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID01"> ZMIANA DANYCH
ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio :TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio:B.1.0bowiazekZlozenia) = normalizespace( $ Ra dio1D01)"><spa n>[ < b>X</b> ]</spa n></xsl :whe n><xsl :ot he rwise><spa n >[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ

DEKLARACJI </span></Iabel></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID02"> KOREKTA
DEKLARACJI Z DNIA: </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B.l.ObowiazekZlozenia) = normalize
space($RadioID02)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>KOREKTA DEKLARACJI Z DNIA:
</span></Iabel></span></xsl:if></span></td><td><p> </p><xsl:for-each
select="wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"><xsI:if
test=" ..jwnio:B.l.ObowiazekZlozenia='PIERWSZA DEKLARACJA'''> <xsl:if test="trueO"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDll"/></xsl:if></xsl:if></xsl:for-each><xsl:for
each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8"><xsl:if
test=" ..jwnio:B.l.ObowiazekZlozenia = 'ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ
DEKLARACJI'''><p> <xsl:if test="trueO"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"/></xsl:if>Powód zaistnienia
zmiany</p><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I013"/></span></xsl:if></span></p></xsl:if></xs
I:for-each><xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"><xsl:if
test=" ..jwnio:B.l.ObowiazekZlozenia='KOREKTA DEKLARACJI Z DNIA:"'> <xsl:if
test="trueO"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/></xsl:if><span><label><span/></label><x
sl:if test="trueO"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1S"/></span></xsl:if></span></xsl:if></xsl:for
each></td></tr></tbody></table><p> </p></td></tr><tr><td><p><strong> INFORMACJA O
ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)</strong></p><xsl : for-each
select="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"><xsl:if test="trueO"> <table border="O" style="width:
100%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-styl'e: solid; border-width:
lpx;">Załącznik</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">Opis
załącznika</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:value-of
select="str:Zalacznik/str:DaneZalacznika/ ..j@nazwaPliku"/></span></td><td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="str:Zalacznik/str:OpisZalacznika"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl:i
f></xsl:for-each></td></tr><tr style="background-color: #a9a9a9;"><td><strong> C. DANE
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></td></tr><tr><td><p> <span><label><span/></label><xsl:if
test="trueO"><span><xsl :variable name="RadioID70"> Osoba fizyczna
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajSkladajacego) = normalizespace($ Rad iol D70) "><spa n> [< b>X</b> ]</spa n></xsl :whe n><xsl :otherwise><spa n> [
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Osoba fizyczna
</span></Iabel></span><span><xsl:variable name="RadioID71"> Osoba prawna
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajSkladajacego) = normalize
space($RadioID71)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Osoba prawna
</span></Iabel></span></xsl:if></span></p><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:iID17"><xsl:if test=" ..jwnio:lRodzajSkladajacego =
'Osoba prawna"'> <table border="l" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p>Nazwa*</p><p><span style="font-size: x

lub inny podmiot władający
nieruchomością.</span></p></td><td style:::"border-color: #000000; border-style: solid; border
width: 1px;"><span><la bel><span/></Ia bel><xsl:if test:::"trueO "><spa n type:::"text"><xsl:va lue-of
select:::"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style:::"border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Numer NIP</td><td
style:::"border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><span><label><span/></label><xsl:if test:::"trueO"><span type:::"text"><xsl:value-of
select:::"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style:::"border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Adres email
<spa n><la bel><spa n/></Iabe I><xsl: if te st:::"trueO" ><span type::: "text" ><xsl:va lue-of
select:::"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"/></span></xsl:if></span></td><td
style:::"border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Telefon kontaktowy
<span><label><span/></label><xsl:if test:::"true{j"><span type:::"text"><xsl:value-of
select::"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID31"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table></xsl:if></xsl:for-each><xsl:for-each
select:::"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:1 D16"><xsl: if test:::" ../wnio: RodzajSkladajacego :::
'Osoba fizyczna"'> <table border:::"O" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style:::"border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: 1px;">lmie <span><label><span/></label><xsl:if
test:::"trueO"><span type::"text"><xsl:value-of
select:::"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"/></span></xsl:if></span></td><td
style::"border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Nazwisko
<span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span type="text"><xsl:value-of
select:::"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID33"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">lmie ojca
<span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span type::"text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/></span></xsl:if></span></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">lmie matki
<span><label><span/></label><xsl:if test::"true{j"><span type:::"text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3S"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style:::"border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Adres email
<span><label><span/></label><xsl:if test:::"true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID36"/></span></xsl:if></span></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Telefon kontaktowy
<span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span type:::"text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table></xsl:if></xsl:for-each></td></tr><tr style="background-color:
#a9a9a9;"><td><strong> D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy
kwadratj</strong></td></tr><tr><td><p> <span><label><span/></label><xsl:if
test:::"trueO"><span><xsl:variable name::"RadioID40"> WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test:::"normalize
space{wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1.SkladajacyDeklaracjej ::: normalize
space($RadioID40j"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ
</span></Iabel></span><span><xsl:variable name="RadioID41"> WSPÓŁWŁAŚCICIEL,
WSPÓŁPOSIADACZ </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Dl.SkladajacyDeklaracjej :: normalizespace( $ Rad io ID41 j "><span> [< b>X</b>]</ S pa n></xsl :whe n><xsl :othe rwise><spa n> [
small;">*W zabudowie wielorodzinnej

deklarację składa zarząd

]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁPOSIADACZ

</span></Iabel></span><span><xsl:variable name="RadioID42"> OSOBA POSIADAJĄCA
NIERUCHOMOŚĆ W UŻYTKOWANIU </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Dl.SkladajacyDeklaracje) = normalize
space($RadioID42)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W
UŻYTKOWANIU </span></Iabel></span><span><xsl:variable name="RadioID43"> ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność) </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Dl.SkladajacyDeklaracje) = normalize

space($RadioID43 )"><spa n>[ <b>X</b> ]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
J</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ( w przypadku
nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność) </span></Iabel></span></xsl:if></span></p><xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"><xs'I:if
test=" .. /wnio:Dl.SkladajacyDeklaracje='ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI (w przypadku nieruchomości
zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność)'''> </xsl:if></xsl:for-each></td></tr><tr style="background-color:
#a9a9a9;"><td><p> <strong>E. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</strong></p></td></tr><tr><td><table border="O" style="width:

l00%;"><tbody><tr><td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><p>lmie i Nazwisko współmałżonka</p><p><span><label><span/></label ><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E.l.Wspolmalzonek"/></span></xsl:if></span></
p></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><p>NUMER PESEL:<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E.2.PeselNip"/></span></xsl:if></span></p></td
><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p>DATA
URODZENIA:<xsl:if test="trueO"><xsl:value-of
se lect= "wn io :TrescDo ku mentu/wn io :Wa rtosc/wn io: E.3. Data Urod ze nia "/></xsl: if></p></td ></tr>< tr>
<td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p>ADRES
ZAMELDOWANIA</p><p>WSPÓŁMAŁŻONKA: </p></td><td style="border-color: #000000; border

style: solid; border-width: lpx;"><table border="l" style="width: 100%; border-color: #000000;
border-width: lpx; border-style: solid;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: lpx;">Kraj</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width: lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
se lect="w nio :Tresc Do ku mentu/wn io :Wa rtosc/wn io: ID21" /></spa n></xsl: if></spa n></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">województwo</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">powiat</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">gmina</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span><xsl:value-of

II

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID44"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">miejscowość</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of
select= "wnio :TrescDo ku men tu/wn io :Wa rtosc/wn io: ID46" /></spa n></xsl: if></ spa n></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">ulica</td><td style="border
color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="trueO"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">numer domu</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID50"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">numer lokalu</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID51"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table></td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx;"><p>IM I Ę OJCA:<spa n><la bel><span/></Ia bel><xsl: if test="trueO "><spa n
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E.5.lmieOjca"/></span></xsl:if></span></p></td
><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p>IMIĘ
MATKI :<span>< label><span/></Ia bel><xsl :if test="trueO "><spa n type="text"><xsl :va lue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:E.6.lmieMatki"/></span></xsl:if></span></p></t
d></tr></tbody></table><p> </p></td></tr><tr><td style="background-color:
#a9a9a9;"> <strong>F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ OPDADY
KOMUNALNE</strong></td></tr><tr><td><table border="l" style="width :
100%;"><tbody><tr><td>Kraj</td><td><span><label><span/></Iabel><xsl:if test="true()"><span
type=" text"><xsl :va Iue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d >wojewód ztwo</td><td ><spa n><label><spa n/></Iabel><xsl: if test= "true()" ><spa n><xsl :va Iue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID54"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>powiat</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDS6"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>gm i na</td><td ><spa n><la be I><spa n/></Ia be I><xsl:if test=" true() "><spa n><xsl :vaIue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDS8"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>miejscowość</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>ulica</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>numer domu</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID64"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>numer 10kalu</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6S"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table><p> </p></td></tr><tr><td style="background-color: #a9a9a9;"><strong> G. ADRES DO
KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres jest inny niż w części F)</strong></td></tr><tr><td><table

border="l" style="width:
100%;"><tbody><tr><td>Kraj</td><td><span><label><span/></Iabel><xsl:if
test="true()"><span><xsl :if test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68 =
l"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td>województwo</td><td><span><label><span/></labe
I><xsl :if test="trueO"><span><xsl :if test= "wnio:TrescDokumentu/wnio:Wa rtosc/wnio : ID70 =
1"/></spa n></xsl: if></ spa n></td></tr><tr><td >powiat</td><td ><spa n>< la be I><span/></Ia be I><xsl: i
f test= "true()"><span><xsl:if test="wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio :ID72 =
1" /></spa n></xsl: if></spa n></td></tr><tr><td >gm i na</td><td ><spa n>< label><spa n/></Ia be I><xsl:if
test= "trueO"><span><xsl:if test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID74 =
1"/></spa n></xsl: if></spa n></td></tr><tr><td >m iejsowość</td><td ><spa n><la bel><span/></Ia bel>
<xsl :if test= "true() "><spa n><xsl: if test="wn io :TrescDoku mentu/wnio :Wartosc/wnio: ID76 =
1"/></spa n></xsl: if></ spa n></td ></tr><tr><td>ulica</td><td><span >< la bel><span/></Ia bel><xsl: if
test="true()"><span><xsl: if test="wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio: ID78 =
1 "/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td>numer
domu</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio :ID67"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>numer lokalu</td><td><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type= "text" ><xsl :va Iue-of
select="wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table><p> </p></td></tr><tr><td style="background-color: #a9a9a9;"><strong> H. OBLICZANIE
WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</strong></td></tr><tr><td><p> </p><table border="l" style="border-color:
#000000; border-width: lpx; ; width: 100%;"><tbody><tr><td sty,le="border-color: #000000; border
style: solid; border-width: lpx;"> Oświadczam, że na terenie nieruchomośd wskazanej w części F
niniejszej deklaracji zamieszkuje :</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width: lpx;"><p><span style="font-size: xx
sma II;">poz.l </spa n></p>< p><spa n><la bel><spa n/></Ia be I><xsl:if te st="true O" ><spa n
type="text"><xsl :value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDO"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr
><td colspan="2" style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p><span
style="font-size: xx-small;">OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZABUDOWY
JEDNORODZIN NEJ</span></p><p><span style="font-size: xx
small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:choose><xsl :when
test="normalize-space(wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6) = normalize-space(' 1
') "><spa n> [< b>X</b>] </spa n></xsl :when><xsl :otherwise><spa n> [
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
</span></Iabel></span><br/><span><xsl :choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6) = normaHze-space(' 2
')"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Posiadam kompostownik i kompostuję w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne
</span></Iabel></span></xsl:if></span></span></p></td></tr><tr><td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: lpx;"> Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta
Garwolina w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawek opłat</td><td style="border-color: #000000; border-style : solid; border-width:
lpx;"><p><span style="font-size : xx-smali;"> poz.
2</span></p><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr
><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"> Miesięczna kwota opłaty
( kwotę w poz. 2 należy pomnożyć przez liczbę podaną w poz. l.</td><td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p><span style="font-size: xx-smali;"> poz.
3</span></p><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID2"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr
><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"> Zwolnienie z części
opłaty wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Garwolina w sprawie określenia metod ustalania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat</td><td style="border-color:
#000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p><span style="font-size: xx-smali;"> poz,
4</span></p><p><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl :value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3"/></span></xsl:if></span></p></td></tr><tr
><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"> Wysokość
zwolnienia (liczbę podaną w poz.l należy pomnożyć przez kwotę z poz. 4)</td><td style="border
color: #000000; border-style : solid; border-width: lpx;"><p><span style="font-size: xx-smali;"> poz.
S</span></p><p><span style="font-size: xx-small;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"/></span></xsl:if></span></span></p></td>
</tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"> Wysokość
opłaty miesięcznej po odliczeniu zwolnienia (od kwoty w poz. 3 należy odjąć kwotę z poz. S)</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;"><p><span style="font-size: xx
smali;"> poz.6</span></p><p><span style="font-size: xx
small;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDS"/></span></xsl:if></span></span></p></td>
</tr></tbody></table><p> </p></td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td style="background-color:
#a9a9a9;"> <strong>1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></td></tr><tr><td> <table
border="O" style="width: 100%;"><tbody><tr><td><span><label><span/></label><xsl:if
test="trueO"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:K.l.miejscowosc"/></span></xsl:if></span>, dn.
<xsl :if test="trueO"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:K.2.Data"/></xsl:if></td><td> .............................. .
..................................</td></tr><tr><td >M iejscowość,
data</td><td> </td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="background-color:
#a9a9a9;"><p> <strong>J. ADNOTACJE
URZĘDOWE</strong></p></td></tr><tr><td> <span><label><span/></Iabel><xsl:if
test="trueO"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d><p><span style="text-decoration: underline;"><strong> ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ
DEKLARACJI:</strong></span></p><ol><li>Dokument potwierdzający pełnomocnictwo, w przypadku
pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i
złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą
skarbową (17 zł) - współwłaściciele, posiadacze, zarządcy</li><li>Lista nieruchomości w przypadku
deklaracji złożonej dla całego oSiedla .</Ii></ol><div><strong><span style="text-decoration:
underline;">Pouczenie</span> </strong>
<br/>W wypadku nie wpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji 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.
2020 r. poz. 1427)
<br/>
<br/>Zgodnie z art. 6 o ustawy z 13 września

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
<br/>Objaśnienia:
<br/><ol><li>Części A-I niniejszej
deklaracji wypełnia składający deklarację. Należy wypełnić komuputerowo lub ręcznie; drukowanymi
literami; czarnym lub niebieskim kolorem.</li><Ii>Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
deklarację do Burmistrza Miasta Garwolin o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. </li><Ii>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
</li><li>Deklaracja składa się z czterech stron i

zmiana.

Opłatę

winna być wypełniona rzetelnie.</Ii></ol></div></td></tr><tr><td><p><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Klauzura informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podst.
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze</strong></span></p><ol><Ii>Administratorem
danych jest Miasto Garwolin z siedzibą w Urząd Miasta Garwolina ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, w
imieniu którego obowiązki administratora pełni Burmistrz Miasta.</li><Ii>Z Burmistrzem pełniącym
administratora w imieniu Miasta Garwolina można się skontaktować pisemnie na adres
siedziby administratora: ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, telefonicznie po numerem +482578642
42 lub poprzez email: umg@garwolin.pl</li><Ii>Administrator- wyznaczył inspektora ochrony
danych osobowych, z którym może się pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@garwolin.pllub
pisemnie na adres administratora.</li><Ii>Z inspektorem ochrony danych osobowych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych ;</li><li>Pani/Pana dane będą przetwarzane
obowiązki

w celach: bieżącej aktualizacji, monitoringu i kontroli bazy właścicieli/osób władających
nieruchomością zobowiązanych do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zapewnienie funkcjonowania gospodarki odpadami</Ii><li>Pani/Pana dane będą
przetwarzane na podstawie ustaw: Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020 r. poz. 1427) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz uchwały Rady Miasta Garwolina nr
xxxv/196/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wzorów deklaraCji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w
części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy</li><H>Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane uprawnionym zgodnie z przepisami dostawcy systemów informatycznych,
wykonawcy świadczącemu usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz ww. ustaw
podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom
sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym,
jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody
osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przeiPisach</li><li>Pani/Pana Dane w
rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
oraz

nieruchomości

powszechnie obowiązującego prawa</Ii><Ii>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana
danych oraz prawo żądania ich sprostowania.</li><li>Przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia . </Ii><li>Źródłem danych są wnioski złożone w Urzędzie Miasta Garwolina.</li><li>Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą
mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować
odpowiedzialnością

karnoskarbową.<strong>

</strong></Ii></ol></td></tr></tbody></table><p> </p></body></ht
ml></xsl :for-each></xsl:template></xsl:stylesheet>

Załącznik

Nr 4 do uchwały Nr XXXV/196/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020 roku

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?><xsl :stylesheet version="l.O"
xmlns :wnio=''http://epuap.gov.pljfe-model
web/wzor_lokalny/Opgp266knb/DeklaracjaOdpady2020Niezamieszkalej"
xmlns:xsl=" http://www.w3.org/1999/XSL/Transform "><xsl :tem plate match="j"><xsl :for-each
select="wn io: Dokument">< htm I
xmlns=" http://www.w3 .org/1999/xhtm I"><head></head><body><ta ble border="l" style="width:
100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"><tbody><tr><td
style="background-color: #fOf8ff; text-align: right;"><span style="font-size: x-small;">Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/196/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2020
roku</span></td></tr><tr><td style="text-align: center; background-color: #fOf8ff;"><span
style="font-size: x-small;">POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI - WYPEŁNIAĆ
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: x
small;"><span style="font-size : medium;"><strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></span></span></td></tr><tr><td><table
border="O" style="height: 1px; border-color: #000000; border-width: Opx; background-color:
#a9a9a9;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">Podstawa prawna</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2020.1439)</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style : solid; border-width :
1px;">Składający</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;">Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta
Garwolina, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie posiadają terenu do usytuowania
pojemnika</td></tr><tr><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px;"><p>Miejsce składania</p></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width: 1px;">Urząd Miasta Garwolina; 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15</td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;">Termin składania</td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;"><p>W terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.</p><p>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana</p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="background-color:
#a9a9a9;"><td><table border="O" style="background-color: #a9a9a9; width:
100%;"><tbody><tr><td><strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA
DEKLARACJ I</strong></td></tr><tr><td style="text-align: center; "><p><strong>BURM ISTRZ MIASTA
GARWOLlNA</strong></p><p><strong>ul. Staszica 15 08-400
Garwolin</strong></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table border="O"
style="width : 100%;"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:
#a9a9a9;"><p><strong>B. Obowiązek złożenia deklaracji</strong></p></td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; width :
30%; "><spa n>< la be I><spa n/></Ia be I><xsl :if test= "true() "><spa n><xsl :va ria ble na me=" Radio IDOO">
PIERWSZA DEKLARACJA </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio :B.1.0bowiazek) = normalize
space($RadioIDOO)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl :when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsł : choose><label><span>PIERWSZA DEKLARACJA

</span></Iabel></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID01"> ZMIANA DANYCH
ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B.l.Obowiazek) = normalize
space($RadioID01)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ
DEKLARACJI </span></Iabel></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID02"> KOREKTA
DEKLARACJI Z DNIA: </xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:B.l.Obowiazek) = normalize
space($RadioID02)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>KOREKTA DEKLARACJI Z DNIA:
</span></Iabel></span></xsl:if></span></td><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: lpx;"><p> OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA <xsl:if test="trueO"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DataZamiany"/></xsl:if></p><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDO"><xsl:if
test=" ..jwnio:B.l.Obowiazek='ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI"'> <span
style="font-size: x-small;">POWÓD ZAISTNIENIA ZMIANY<br/></span>
<p><span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ObowiazekZlozeniaUzasadnienie"/></span></xsl:
if></span></p></xsl:if></xsl:for-each></td></tr></tbody></table><p> </p></td></tr><tr
style="background-color: #a9a9a9;"><td><p><strong> C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - DANE
IDENTYFIKACYJNE</strong></p></td></tr><tr><td><p> <span><label><span/></label><xsl:if
test="trueO"><span><xsl:variable name="RadioID50"> Osoba fizyczna
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPlatnika) = normalizespace( $ Rad io ID50) ">< spa n> [< b>X</b>]</spa n></xsll:when><xsl :otherwise><spa n> [
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Osoba fizyczna
</span></Iabel></span><span><xsl:variable name="RadioID51"> Osoba prawna
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajPlatnika) = normalize
space($RadioID51)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>Osoba prawna
</span></Iabel></span></xsl:if></span></p><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DaneFizyczna"><xsl:if
test=" ..jwnio:RodzajPlatnika = 'Osoba fizyczna"'><p> </p><table border="l" style="border-color:
#000000; border-width: lpx; ; width: 100%;"><tbody><tr><tdl style="border-color: #000000; border
style: solid; border-width: lpx;">Nazwisko<span><label><span/></lalbel><xsl:if test="trueO"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6"/></span></xsl:if></span></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">lmię
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:1D8"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">PESEL
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9"/></span></xsl:if></span></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">lmię matki
<span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">telefon kontaktowy
<span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span type="text"><xsl:value-of

select=lwnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDll"/></span></xsl:if></span></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width : lpx;">adres email
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select=lwnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table><p> </p></xsl:if></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:DanePrawna"><xsl:if
test=" ..jwnio:RodzajPlatnika = 'Osoba prawna"'> <table border=ll" style="border-color: #000000;
border-width: lpx; ; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border-color: #000000; border-style:
solid; border-width: lpx;">Nazwa pełna <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID22"/></span></xsl:if></span></td><td
style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width : lpx;">Nazwa skrócona
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio :ID23"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: lpx;">ldentyfikator
REGON</td><td style="border-color: #000000; border-style : solid; border-width:
lpx;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio:ID21"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="border-color: #000000; border-style : solid; border-width: lpx;">telefon kontaktowy
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID24"/></span></xsl:if></span></td><td
style="border-color: #000000; border-style : solid; border-width : lpx;">adres email
<span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio:ID25"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table></xsl:if></xsl:for-each><p> </p></td></tr><tr style="background-color:
#a9a9a9;"><td><strong> D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy
kwadrat)</strong></td></tr><tr><td><p> <span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:variable name="RadioID40"> WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB
POSIADACZ </xsl:variable><xsl :choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio:Dl.SkladajacyDeklaracje) = normalize
space($RadioID40)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl : choose><label><span>WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY LUB
POSIADACZ </spa n></Ia bel></span>< br/><spa n><xsl :va ria ble name=" Rad iol D41">
WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK LUB WSPÓŁPOSIADACZ
</xsl:variable><xsl :choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Dl.SkladajacyDeklaracje) = normalize
space($RadioID41)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl : otherwise></xsl:choose><label><span>WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK LUB

WSPÓŁPOSIADACZ </span></Iabel></span><br/><span><xsl:variable name="RadioID42">
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE
</xsl :variable><xsl :choose><xsl :when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio:Dl.SkladajacyDeklaracje) = normalize
space($RadioID42)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA
POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE </span></Iabel></span><br/><span><xsl :variable
name="RadioID43"> JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W
UŻYTKOWANIU </xsl:variable><xsl:choose><xsl :when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio :Dl .SkladajacyDeklaracje) = normalizespace($ Rad io ID43) "><spa n> [< b>X</b> ]</span></xsl :when><xsl :otherwise><spa n>[

]</spa n></xsl:otherwise></xsl :choose><label><spa n>JEDNOSTKA ORGAN IZACYJNA LU B OSO BA
POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W UŻYTKOWANIU </span></Iabel></span><br/><span><xsl:variable
name="RadioID44"> INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (należy podać jaki)
</xsl:variable><xsl:choose><xsl:when test="normalize
space(wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:D1.5kladajacyDeklaracje) = normalize
space($RadioID44)"><span>[<b>X</b>]</span></xsl:when><xsl:otherwise><span>[
]</span></xsl:otherwise></xsl:choose><label><span>INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ (należy podać jaki) </span></Iabel></span></xsl:if></span></p><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:'lnnyPodmiotNazwa"><xsl:if
test=" ../wnio:D1.SkladajacyDeklaracje = 'INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (należy
podać ja ki)"'> <span><la bel><span/></Ia bel><xsl:if test="true( )"><span><xsl :va lue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID1"/></span></xsl:if></span></xsl:if></xsl:for
each></td></tr><tr><td style="background-color: #a9a9a9;"><strong>E. ADRES ZAMIESZKANIA /
ADRES SIEDZIBY</strong></td></tr><tr><td><table align="left" border="l" frame="box"
style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"><tbody><tr><td
style="width: 30%;">Kraj</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
1px; text-align: right;"> <span><label><span/></label><xsll:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3S"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Województwo</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: right;"> <span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID38"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;"> Powiat</td><td style="border-color: #000000; border-style: sollid; border
width: 1px; text-align: right;"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value
of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID39"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;"> Gmina</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width: 1px; text-align: right;"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value
of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID41"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;"> Miejscowość</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: right;"> <span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID43"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;"> Ulica</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width: 1px; text-align: right;"> <span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value
of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID37"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;"> Numer lokalu /Numer domu</td><td stylle="border-color: #000000; border
style: solid; border-width: 1px; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID34"/></span></xsl:if></span>/<span><label><
span/></Iabel><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
se lect= "wn io :TrescDoku ment u/wn io :Wa rtosc/wl1 io: ID36" /></spa n></xsl: if></ spa n></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;"> Kod pocztowy </td><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID40"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t

d style="width: 30%;"> Poczta</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width: 1px; text-align: right;"> <span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID42"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table><p> </p></td></tr><tr><td style="background-color: #a9a9a9;"><p><strong>F. ADRES
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</strong></p></td></tr><tr><td> <table border="l" style="border-color: #000000;
border-width: 1px; width: 100%; border-style: solid;"><tbody><tr><td style="width:
30%;">Kraj</td><td style="text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="trueO"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4S"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Województwo</td><td style="text-align:
right;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID46"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Powiat</td><td style="text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID48"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Gmina</td><td style="text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()" ><spa n><xsl:va Iue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDSO"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Miejscowość</td><td style="text-align:
right;" ><spa n>< la bel><spa n/></Ia be I><xsl:if test= "t rue()" ><spa n><xsl:vaIue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDS6"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Ulica</td><td style="text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDS8"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Numer domu/Numer lokalu</td><td style="text-align:
right;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID60"/></span></xsl:if></span>/<span><label><
span/></Iabel><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID61"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Kod pocztowy</td><td style="text-align:
right;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID62"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Poczta</td><td style="text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID63"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table></td></tr><tr><td style="background-color: #a9a9a9;"><strong> G. ADRES DO
KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres jest inny niż w części E)</strong></td></tr><tr><td><table
border="l" style="border-color: #000000; border-width: 1px; width: 100%; border-style:
solid;"><tbody><tr><td style="width: 30%;">Kraj</td><td style="border-color: #000000; border
style: solid; border-width : 1px; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Województwo</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: 1px; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Powiat</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border

~

width : lpx; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if test="trueO "><span><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Gmina</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid; border
width : lpx; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if test="trueO"><span><xsl :value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style:"width: 30%;">Miejscowość</td><td style:"border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: lpx; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if
test:"trueO" ><spa n><xsl :va Iue-of
select:"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID30"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style:"width: 30%;">Ulica</td><td style:"border-color: #000000; border-style: solid; border-width:
lpx; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl:if test="true()"><span><xsl :value-of
select:"wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID32"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style:"width: 30%;">Numer domu/Numer lokalu</td><td style:"border-color: #000000; border
style: solid; border-width: lpx; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl :if
test:"trueO "><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6S"/></span></xsl :if></span>/<span><label><
span/></Iabel><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID66"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Kod pocztowy</td><td style="border-color: #000000; border-style: solid;
border-width: lpx; text-align : right;"><span><label><span/></label><xsl :if test="trueO"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID67"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d style="width: 30%;">Poczta</td><td style:"border-color: #000000; border-style: solid; border
width: lpx; text-align: right;"><span><label><span/></label><xsl :if test="trueO"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID68"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table></td></tr><tr><td style="background-color: #a9a9a9;"><strong> H. OBLICZANIE
WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</strong></td></tr><tr><td><p> </p><p>Miesięczna kwota opłaty brutto (iloczyn
powierzchni użytkowej lokalu x stawka opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Garwolina. Wyliczoną
stawkę opłaty należy wpisać w poniższej TABELI )</p><table border="O" frame="box" style=" border
color: #000000; border-width: Opx; ; width: 100%;"><tbody><tr><td>Lp.</td><td>POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA LOKALU</td><td>STAWKA OPŁATY</td><td>MIESIĘCZNA KWOTA
OPŁATY</td></tr><tr><td>l</td><td> <span><label><spa n/></label><xsl:if test="trueO"><span
type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio :I D3"/></span></xsl:if></span></td><td> <span>
<Iabel><span/></Iabel><xsl:if test="true() "><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:IDS"/></span></xsl:if></span></td><td> <span>
<Iabel><span/></Iabel><xsl:if test= "true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio:ID26"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>2</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if test:"true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio :TrescDokumentu/wnio :Wartosc/wnio :ID2"/></span></xsl:if></span></td><td> <span>
<Iabel><span/></Iabel><xsl:if test:"true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio :TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7"/></span></xsl:if></span></td><td> <span>
<la bel><spa n/></Ia bel><xsl :if test= "true()" ><spa n type= "text" ><xsł :vaIue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID27"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d>3</td ><td > <spa n><label><spa n/></Ia bel><xsl: if test= "trueO "><spa n type= "text" ><xsl :va Iue-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4"/></span></xsl:if></span></td><td> <span>
<Iabel><span/></Iabel><xsl:if test="trueO"><span type="text"><xsl:value-of

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20"/></span></xsl:if></span></td><td> <span
><Iabel><span/></Iabel><xsl:if test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID28"/></span></xsl:if></span></td></tr><tr><t
d colspan="3">ŁĄCZNA KWOTA DO ZAPŁATY</td><td> <span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID29"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbo
dy></table><p> </p></td></tr><tr><td style="background-color: #a9a9a9;"><strong> INFORMACJA
O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)</strong></td></tr><tr><td><xsl:for-each
select="str:Zalacznik/str:OpisZalacznik"><xsl:if test="true()"> <table border="O" style="width:
100%;"><tbody><tr><td style="background-color: #a9a9a9;">Załącznik</td><td style="background
color: #a9a9a9;">Opis załącznika</td></tr><tr><td><span><label><span/></label><xsl:value-of
select="str:Zalacznik/str:DaneZalacznika/ ..f@nazwaPliku"/></span></td><td> <span><label><span/>
</Ia bel><xsl: if test="true()"><spa n><xsl :va lue-of
select="str:Zalacznik/str:OpisZalacznik"/></span></xsl:if></span></td></tr></tbody></table></xsl:if
></xsl:for-each></td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td style="background-color:
#a9a9a9;"> <strong>1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong></td></tr><tr><td> <table
border="O" style="width: 100%;"><tbody><tr><td><span><label><span/></label><xsl:if
test="true()"><span type="text"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I.1.miejscowosc"/></span></xsl:if></span>, dn.
<xsl:if test="true()"><xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:I.2.Data"/></xsl:if></td><td> ............................... .
.</td></tr><tr><td>Miejscowość, data</td><td> </td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td
style="background-color: #a9a9a9;"><p> <strong>J. ADNOTACJE
U RZĘDOWE</strong></p></td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td><p><strong> </strong>ZAŁĄCZNIKI
DO NINIEJSZEJ DEKLARACJI:
</p><ol><li>Dokument potwierdzający pełnomocnictwo,
w przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone
na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z
uiszczoną opłatą skarbową (17 zł) - współwłaściciele, posiadacze,
zarządcy. </li></ol><p>Pouczenie:
<br/>Zgodnie z art. 6 o ustawy z 13 września
1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
<br/>Objaśnienia:
</p><ol><li>Części A-J niniejszej
deklaracji wypełnia składający deklarację. l'Jależy wypełnić komuputerowo lub ręcznie; drukowanymi
literami; czarnym lub niebieskim kolorem. </Ii><li>Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Garwolin o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. </li><li>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 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.</Ii></ol></td></tr><tr><td>Klauzura
informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podst. obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze
<br/><ol><li>Administratorem danych jest Miasto Garwolin z
siedzibą w Urząd Miasta Garwolina ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, w imieniu którego obowiązki
administratora pełni Burmistrz Miasta.</li><li>Z Burmistrzem pełniącym obowiązki administratora w
imieniu Miasta Garwolina można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul.
Staszica 15,08-400 Garwolin, telefonicznie po numerem +48 25 7864242 lub poprzez email:

umg@garwolin.pl</Ii><li>Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z
którym może się pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@garwolin.pllub pisemnie na adres
administratora.</li><li>Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.</li><li>Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: bieżącej
aktualizacji, monitoringu i kontroli bazy właścicieli/osób władających nieruchomością zobowiązanych
do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zapewnienie
funkcjonowania gospodarki odpadami</li><li>Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie
ustaw: Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020
poz. 1439) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
2020 r. poz. 1427) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)oraz uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXV/196/2020z dnia 22 grudnia 2020 roku w
sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy</li><li>Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym
zgodnie z przepisami dostawcy systemów informatycznych, wykonawcy świadczącemu usługi odbioru
i transportu odpadów komunalnych oraz ww. ustaw podmiotom: służbom; organom administracji
publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym
jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w
odrębnych przepisach</Ii><li>Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa</li><li>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania</li><Ii>Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.</li><Ii>Źródłem danych są wnioski
złożone w Urzędzie Miasta Garwolina.</Ii><li>Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W
przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zreailizowane obowiązki wynikające
z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzial inością
ka rnoska rbową. </1 i></ ol><p><st rong> </strong></ p></td></t r></t body></ta ble>< p> </p></body>
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