
UCHWAŁA NR L/289/2017
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 6m, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2017r. poz. 1289 z późn. zm. ) oraz art.18, ust.2, pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane zawarte 
w deklaracji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Układ informacji i powiązań między danymi zawartymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w formie danych XML stanowi załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

a) w przypadku osób zameldowanych na terenie Gminy Zakrzew, a zamieszkujących poza miejscem zameldowania – 
stosowne oświadczenie w tej sprawie,

b) w przypadku występowania w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika – dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub kopię, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1 , właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Zakrzew 
w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

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

1. Dopuszcza się składanie deklaracji w formach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 
i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971),

2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 września 2017 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm) weryfikowanym przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. 
zm.)

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVII/273/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 listopada 2017 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/289/2017

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 
NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH

W GMINIE ZAKRZEW
Dzień - Miesiąc - Rok

______- ______ - __________

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1289).
Właściciel nieruchomości, współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści, zarządcy 
nieruchomości wspólnej ,a także innych podmiotów władających nieruchomością
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub 14 dnia od 
dnia, w którym nastąpiła zmiana będąca  podstawą ustalenia wysokości opłaty
Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
3. Cele złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ złożenie deklaracji      □ korekta deklaracji      (data zaistnienia zmian ___ - ___ - _____)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości               □ Współwłaściciel                                          □ Najemca, dzierżawca

□ Użytkownik wieczysty                     □ Zarządca nieruchomości wspólnej          □ Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko 6.Pierwsze imię, drugie imię 7. Numer PESEL

8. Data urodzenia (dzień -miesiąc-rok)

______ - _______ - __________

9. Imię ojca 10. Imię matki

D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
11. Miejscowość 12. Ulica 13. Nr domu

14. Nr lokalu 15. Kod pocztowy 16. Poczta

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 niniejszej deklaracji 
zamieszkuje:

17.

(należy podać liczbę mieszkańców)

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

18.

                                    
zł/osobę
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Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 19.
                                ………...

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz.18 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 
w poz.19)

20.
zł/miesiąc

Opłata kwartalna (kwotę z poz.20 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 21.
zł/kwartał

Opłata roczna (kwotę z poz.21 należy pomnożyć przez 4) 22.
zł/rok

F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A  
POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE

II. Stawka opłaty za pojemnikI. Wielkość 
pojemników 
na odpady

a. odpady zbierane 
w sposób selektywny

b. odpady zbierane 
w sposób nieselektywny

III. Liczba pojemników 
(miesięcznie)

IV. wysokość miesięcznej 
opłaty

(iloczyn kolumn IIa x III lub 
IIb x III )

120 l 25,00 zł 35,00 zł
23. 24.

(należy podać kwot w PLN)

240 l 40,00 zł 70,00 zł
25. 26.

(należy podać kwotę w PLN)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27.

(należy podać kwotę w PLN)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

28. Imię 29. Nazwisko

30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 31.. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU
32. Uwagi organu

POUCZENIE:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619).

OBJAŚNIENIA:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do Wójta Gminy Zakrzew w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Zakrzew w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 
zmiana.

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki oplat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/289/2017

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w formacie danych XML

<do-aktu>Załącznik do Uchwały Nr ....................<nl />Rady Gminy w<nbsp />Zakrzewie<nl />z dnia 28<nbsp 
/>grudnia 2017<nbsp />r.</do-aktu>

<akapit nr="1" wyrownanie="wysrodkowane" par="3">

<fragment wytluszczenie="tak">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH</fragment>

</akapit>

<akapit nr="2" wyrownanie="wysrodkowane" par="4">

<fragment wytluszczenie="tak">W GMINIE ZAKRZEW</fragment>

</akapit>

<akapit nr="3" wyrownanie="wysrodkowane" par="6">

<fragment wytluszczenie="tak">Dzień - Miesiąc - Rok</fragment>

</akapit>

<akapit nr="4" wyrownanie="wysrodkowane" par="8">

<fragment wytluszczenie="tak">______- ______ - __________</fragment>

</akapit>

<tabela-word odleglosc-akapitu="0" szerokosc-krawedzi="0" obramowanie="tak" par="10">

<kolumny-podzial>

<kolumna-szerokosc>16.875</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>63.75</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>44.375</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>45</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>36.875</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>66.875</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>59.375</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>51.875</kolumna-szerokosc>

<kolumna-szerokosc>125</kolumna-szerokosc>

</kolumny-podzial>

<wiersz wysokosc="78.4" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Podstawa prawna:</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">
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<fragment rozmiar-czcionki="9">Składający:</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Termin składania:</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Miejsce składania:</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Właściciel nieruchomości, współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, użytkownicy 
wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej ,a także innych podmiotów władających nieruchomością</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej 
nieruchomości lub 14 dnia od dnia, w którym nastąpiła zmiana będąca  podstawą ustalenia wysokości opłaty</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="11" />
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<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment rozmiar-czcionki="8">2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Wójt Gminy Zakrzew</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Zakrzew 51</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">26-652 Zakrzew</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="10">

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">3. Cele złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">□ złożenie deklaracji      □ korekta deklaracji      (data zaistnienia zmian ___ - ___ - 
_____)</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11">
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<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="55.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">□ Właściciel nieruchomości               □ Współwłaściciel                                          □ 
Najemca, dzierżawca</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">□ Użytkownik wieczysty                     □ Zarządca nieruchomości wspólnej          □ 
Inny</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wyjustowane" rozmiar-czcionki="9">

<akapit />

<akapit wyrownanie="wyjustowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">D. DANE IDENTYFIKACYJNE</fragment>

<tab />

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">5. Nazwisko </fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">
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<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">6.Pierwsze imię, drugie imię</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">7. Numer PESEL</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">8. Data urodzenia (dzień -miesiąc-rok)</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">______ - _______ - __________</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">9. Imię ojca</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">10. Imię matki</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady 
komunalne</fragment>
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</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">11. Miejscowość</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">12. Ulica</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">13. Nr domu</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">14. Nr lokalu</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">15. Kod pocztowy</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">
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<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">16. Poczta</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="22.45" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części</fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9"> D1</fragment>

<fragment rozmiar-czcionki="9"> niniejszej deklaracji zamieszkuje:</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">17.</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="8">(należy podać liczbę mieszkańców)</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Stawka opłaty </fragment>

Id: 713B7A87-131E-4A3F-8B7E-80C2B3419559. Podpisany Strona 7



<fragment rozmiar-czcionki="9">określona w Uchwale Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">18.</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">

<tab />                                    zł/osobę</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1.</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">19.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">                                ………...</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Miesięczna kwota opłaty </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">(kwotę z poz.18 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną 
<nl />w poz.19)</fragment>
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</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">20.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">zł/miesiąc</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Opłata kwartalna </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">(kwotę z poz.20 należy pomnożyć przez 3 miesiące)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">21.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">zł/kwartał</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">Opłata roczna </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">(kwotę z poz.21 należy pomnożyć przez 4)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">
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<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">22.</fragment>

</akapit>

<akapit wyrownanie="do-prawej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">zł/rok</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A  POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.5" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="2" scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 
obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="12">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">I. </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">Wielkość pojemników na odpady</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">II. Stawka opłaty za pojemnik</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 
obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" 
rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">III. Liczba pojemników (miesięcznie)</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="wysrodkowane">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">IV. wysokość miesięcznej opłaty</fragment>

</akapit>
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<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">(iloczyn kolumn IIa x III lub IIb x III )</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.5" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="2" scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 
obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="12" />

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">a. odpady zbierane w sposób </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">selektywny</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="9">b. odpady zbierane w sposób </fragment>

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="9">nieselektywny</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" 
obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-
czcionki="12" />

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12" />

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.5" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">120 l</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">25,00 zł</fragment>

</akapit>

</komorka>
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<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">35,00 zł</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">23.</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">24.</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">(należy podać kwot w PLN)</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.5" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">240 l</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">40,00 zł</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">70,00 zł</fragment>
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</akapit>

</komorka>

<komorka scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">25.</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">26.</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">(należy podać kwotę w PLN)</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz wysokosc="7.5" wysokosc-typ="atLeast">

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</fragment>

</akapit>

</komorka>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">27.</fragment>

</akapit>

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">(należy podać kwotę w PLN)</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO</fragment>
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</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-pionowo-start="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">28. Imię</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">29. Nazwisko</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scalona-pionowo="tak" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="9" />

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

<komorka scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">31.. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego</fragment>

</akapit>

</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit />

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">H. ADNOTACJE ORGANU</fragment>

</akapit>
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</komorka>

</wiersz>

<wiersz>

<komorka obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" 
wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="11" />

<komorka scal-poziomo="8" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" 
obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8">

<akapit wyrownanie="do-lewej">

<fragment rozmiar-czcionki="8">32. Uwagi organu</fragment>

</akapit>

<akapit />

</komorka>

</wiersz>

</tabela-word>

<akapit nr="5" wyrownanie="do-lewej" par="158">

<fragment wytluszczenie="tak">POUCZENIE:</fragment>

</akapit>

<ustep nr="1" par="159">

<fragment wytluszczenie="tak">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie 
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1619).</fragment>

<akapit nr="6" wyrownanie="wyjustowane" par="160">

<fragment wytluszczenie="tak">OBJAŚNIENIA:</fragment>

</akapit>

<punkt nr="1" par="161">Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Zakrzew w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca.</punkt>

<punkt nr="2" par="162">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta 
Gminy Zakrzew w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</punkt>

<punkt nr="3" par="163">W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez 
część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się 
w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po 
którym nastąpiła zmiana.</punkt>

<punkt nr="4" par="164">      Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące<akapit nr="7" wyrownanie="wyjustowane" par="165">          do 
czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</akapit></punkt>

</ustep>
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