
UCHWAŁA NR 125/XXII/2020 
RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

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

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się 
jako format XML; 

2) układ informacji i powiązań między nimi na deklaracji w formie elektronicznej określony jest w załączniku nr 
3 do uchwały; 

3) deklaracje mogą być przesyłane na formularzu elektronicznym za pomocą elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl); 

4) deklaracje powinny być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2020 poz. 1173 ze zm.) lub podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2020, poz. 346). 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 86/XVII/20 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020  
poz. 2192). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jacek Olszewski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/XXII/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439), regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów. 

Składający:      
Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w budynkach, w których znajdują się 
lokale mieszkalne, położonych na terenie Miasta Zambrów.   

Miejsce składania: Urząd Miasta Zambrów; ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 
 A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW 

ul. Fabryczna 3 
18-300 Zambrów 

  
 B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
     
 DEKLARACJA                                  KOREKTA DEKLARACJI     ZA OKRES :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      
 C.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  
              
  
WŁAŚCICIEL    WSPÓŁWŁAŚCICIEL           UŻYTKOWNIK  
                                                                              WIECZYSTY 

 
      ZARZĄDCA 

 
UŻYTKOWNIK 
 

 
INNY  
PODMIOT WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ  

D.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO                                
       
 
OSOBA FIZYCZNA                                                                                   

 
OSOBA PRAWNA                   

 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ           

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 
IDENTYFIKATOR REGON    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     PESEL    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
GMINA ULICA NR DOMU 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
MIEJSCOWOŚĆ ZAMBRÓW ULICA NR DOMU 
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  W REJESTRZE GRUNTÓW:  

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY 
F 1. DOTYCZY    WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
Obliczenie wysokości  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości: 
 
Łączna liczba osób zamieszkałych:    ………………   
Metoda od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 
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Liczba osób ……………  X    Stawka opłaty 30 zł =  …………………… zł (opłata) 
Metoda od gospodarstwa domowego 
 
Liczba gospodarstw domowych ……………  X    Stawka opłaty 100 zł =  …………………… zł (opłata)  
 
Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku – dotyczy tylko nieruchomości jednorodzinnych* 
* zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat 
     
  TAK  Opłata   …………………………….zł  - 2 zł = …………………………zł  NIE 
     
 
OPŁATA RAZEM: …………………………………………. zł 
 
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
F 2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – W BUDYNKACH, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE 
MIESZKALNE 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 
ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Miasta Zambrów. 
 
RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 
 
……………………………………………………………………………………………… , w której 
 
a)Liczba osób wykonujących pracę  …………………….. osób 
b)Liczba miejsc noclegowych             …………………….. sztuk 
c)Liczba miejsc konsumpcyjnych      ……………………..  sztuk  
d)Inne (jakie?) ……………………    …………………………… 

Worki/ 
pojemniki ILOŚĆ STAWKA OPŁATA 

worek 60 l    
worek 80 l    
worek 120l    
pojemnik 120 l    
pojemnik 240 l    
pojemnik 770 l    
pojemnik 1100 l    

RAZEM:  
F 3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 
1.Wysokość miesięcznej opłaty stanowi sumę opłat z części F1 i F2 wynosi:   ……………………  
 
2 .OPŁATA KWARTALNA WYNOSI:    3 x …………………………… = …………..   
                                                                               (podać kwotę z pkt.1F3) 
 
Słownie : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
H. TERMINY OPŁAT 
Opłaty kwartalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone będą:*  
 
                  -  jednorazowo (kwartalnie)     wpłata do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca  kwartału 
 

- w  miesięcznych ratach    wpłata do 20 dnia miesiąca        
* zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat 

 
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: ……………………………………………………. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E4EED257-049A-4E66-816E-A900B3D75E8A. podpisany Strona 2



Podpis składającego deklarację: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE ORGANU 
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Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Zambrów o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Przy wypełnianiu deklaracji należy stosować aktualne stawki wynikające z Uchwał Rady Miasta Zambrów. 
Informacje o wysokości stawek zamieszczane są na stronie internetowej UM Zambrów www.zambrow.pl, można 
je uzyskać telefonicznie pod numerem (86) 271 27 30 wew. 27. 

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 do Burmistrza Zambrowa 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. 

6. Złożenie oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów powstających na nieruchomości 
w przydomowym kompostowniku będzie skutkowało zwolnieniem właściciela nieruchomości z posiadania 
pojemnika na bioodpady.  Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH utrzymanie czystości i porządku 
w gminach 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 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), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 
Zambrów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem mail:   
inspektorochronydanych@kowalczyk.pro 

3. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest  art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi 
zagospodarowania odpadów komunalnych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających 
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednakże nie dłużej niż na okres 10 lat od stycznia 
kolejnego roku nieważności deklaracji. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W celu wykonania 
swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

6. Odbiorcami danych osobowych będą: firmy uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz instytucje 
kontrolujące. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6m ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/XXII/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

I. W przypadku zabudowy wielorodzinnej do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy dołączyć Zestawienie, zawierające: 

a) wykaz lokali o łącznej liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz liczbie osób zamieszkujących 
poszczególne lokale; sporządzone na podstawie oświadczeń właścicieli. 

Na wykazie należy wskazać, dla których lokali przyjęto metodę liczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców, a w których przyjęto metodę od gospodarstwa 
domowego. 

b) wykaz lokali użytkowych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza z podaniem danych  
adresowych przedsiębiorstw, łącznej liczby lokali użytkowych, rodzaju prowadzonej działalności i liczby 
zatrudnionych osób/miejsc konsumpcyjnych/miejsc noclegowych/ inne; sporządzone na podstawie 
oświadczeń przedsiębiorców. 

II. W przypadku złożenia deklaracji wskazującej na ustanie obowiązku ponoszenia opłaty przez właścicieli 
nieruchomości jednorodzinnych, należy dołączyć oświadczenie wskazujące przyczynę ustania obowiązku.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 125/XXII/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Schemat deklaracji w formie elektronicznej 

Schemat deklaracji w formie elektronicznej 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

- <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/7380qgmefv/DeklSgok/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform 
">  

- <xsl:template match="/ ">  

- <xsl:for-each select="wnio:Dokument ">  

- <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml "> 

 <head /> 

- <body> 

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

   

<tytul id="A7359BE5-0B67-4EA4-BDBF-67977DAB73F3" par="1">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<</tytul> 

<akapit id="03EA8D96-9185-4C0D-A46B-3549E3132885" nr="1" wyrownanie="do-lewej" par="2">POLA 
JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM</akapit> 

<srodtytul id="5E71BEE3-C681-4C06-B9E1-638DC25FBE7E" par="3">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</srodtytul> 

<tabela-word id="43AC5C35-68F8-4681-8BB0-E23D4655051A" odleglosc-akapitu="0" szerokosc-
krawedzi="0" obramowanie="tak" par="4"> 

<kolumny-podzial> 

<kolumna-szerokosc>10.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>1.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>3.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>5.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>16.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>50.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>2.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>0.75</kolumna-szerokosc> 
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<kolumna-szerokosc>12</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>51.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>11.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>8.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>9.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>4.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>2.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>9.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>14.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>0.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>36</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>4.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>14.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>46.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>5.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>3</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>11.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>9.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>13.5</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>12</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>2.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>20.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>24.75</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>17.25</kolumna-szerokosc> 

<kolumna-szerokosc>60</kolumna-szerokosc> 

</kolumny-podzial> 

<wiersz id="A1DC82F1-B0E8-48CA-AB59-11ED455EF832" wysokosc="33.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="25CB1FDA-98F3-428E-ABE7-4D25B3C09848" scal-poziomo="9" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="3C79B8CE-C989-4552-944B-5BB3BC833627"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Podstawa prawna:</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="E02A0EC1-401B-4D55-B112-0C2A91E04802" scal-poziomo="27" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="B57963CE-C30C-48BF-87CF-ED9EDFB609F3"> 
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<fragment rozmiar-czcionki="10">Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  (</fragment> 

<fragment>Dz. U. z 2020 r. poz. 1439</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">), regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Zambrów.</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="6068AFD7-93F1-43BD-BC07-12F9F77DBA45"> 

<komorka id="7FE143E7-7C5C-4611-B66B-1A698FE5E70B" scal-poziomo="9" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="0626A64F-AEC9-4884-953A-EE011681CEDC"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Składający:     </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="90101A8E-2408-459A-AA62-63479CF00FD9" scal-poziomo="27" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="C5AFB30C-7AB8-4B8E-BDFD-75D6A75B09B9"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w budynkach, 
w których znajdują się lokale mieszkalne, położonych na terenie Miasta Zambrów.  </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="FB5183E7-E624-4491-9914-2811C083AEEC" wysokosc="13.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5C44D0B3-23D0-4942-9D8F-D2120DFBE647" scal-poziomo="9" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="17FADD87-8771-43D1-B5F2-8ED5711918B5"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Miejsce składania:</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="586EBD70-0FD6-4B7E-B7D2-70FF7E0FFDE9" scal-poziomo="27" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="9EB79ED6-242D-44ED-A5CA-83A451EA5171"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Urząd Miasta Zambrów; ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="404BD6D9-62CC-4ABE-8B5C-98E023C56C7E"> 
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<komorka id="CAD6C8FE-D2A1-4F49-B427-B02DF345B886" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="7575F742-9AB5-4EDE-9A46-1D39FE163FBE" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="95DCE4B9-9622-45EA-8727-DC4D33DFE5AD">A.<fragment 
wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4F68F65F-DB9F-4A1B-AAD1-137B3D9CA0D4"> 

<komorka id="FEF6B54A-C117-48C0-9A47-127D86CFEC17" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="F92CD9BB-6EBA-4091-8783-7F9DA7617885" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="3E66D817-4879-4CCC-8541-213992AA3526"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW<nl />ul. 
Fabryczna 3<nl />18-300 Zambrów</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="972719DE-A7F0-4C61-8680-549CCC84BD9C" wysokosc="1.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="29DE889F-04CC-4551-B43C-BF90411D97E9" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="04EF0EC5-D891-45FD-9B9F-4A06AED98E1C" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="433473F6-22A1-454C-9C1B-E6F17A188F81"> 

<komorka id="6C819F2E-6107-4B2E-8E01-7F79002709BF" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="F720AF18-3855-4BF2-9159-CEB05DD69F93" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="FF01611A-0560-4DCE-AFBB-F3C03D49EF5F">B.<fragment 
wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="23B12547-5BE1-4CED-B4AC-8B31A690C986"> 
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<komorka id="0E49F7A6-291D-4037-AE28-2A74A5939278" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="141D2BD6-731F-48D9-A39D-4DCBDE2BA8C1" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="DF9E6403-41E5-49EB-8E3C-361BD5418F74"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia 
deklaracji</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="10"> (zaznaczyć właściwy kwadrat):</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="0B9B0867-DB97-4289-873F-B7B5EECA5939" wysokosc="11.35" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="22CC24FF-30FA-4BDB-9048-906F5C4ADA8C" scal-poziomo="5" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="22572B37-8342-4FD1-8A79-902EF151D6BC" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="A790D852-6831-406D-85FC-73FFB351C5B2" scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="DA7BD296-1C96-44FC-AB0B-9E00B76815DA" 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="10" /> 

<komorka id="438E9224-8E93-451F-A2B8-E1628B469917" scal-poziomo="21" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="ACF885C2-EB60-4D5A-B52E-B3407F86F998"> 

<komorka id="3D265DD0-4D4A-44EA-8C35-7469BE0E585A" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="0EB0F584-9D48-4350-A519-9A9CE72E7080" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="CE300492-665F-406D-9359-4F40FD427373"> 

<fragment rozmiar-czcionki="9">DEKLARACJA                                  KOREKTA DEKLARACJI     
</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="7">ZA OKRES :</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="B51F0E53-D546-45D6-991C-C42A34DBCDFD"> 

<komorka id="221A4CAA-8365-4378-A39E-A612EBC71723" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="CBE76ED5-53AD-42A5-ADBE-AD4F326476CC" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="ECB76438-3C03-4A48-A7FD-B452611A445C">C.<fragment 
wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</fragment></akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="CD417525-FF70-45A8-9D9A-65EC475869B2"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="B29A2209-69E0-4498-970B-920B80EE805A" wysokosc="1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="699EA112-59BD-4352-80CF-154D19FD8262" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="DF47CE73-0A15-477A-92F2-E5427604B3BF" scal-poziomo="34" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="4C46F1AA-865D-4C75-89BE-F2684F9C60A0" wysokosc="5.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0FDC740E-2B3B-4884-A2D7-2B364CC6CB0C" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="5268E18A-EB1E-490A-8DCB-22FF21D9950C" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="2CA96C02-1966-48C3-AED3-DEB6C0FDA4F3" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="5D21743C-3D73-4BDE-9FFF-F0E26F1C4F6E" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="243F7924-A591-48BC-9704-E72FAB858503" scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="67E46E0A-B34F-438E-B4B3-4197CDB3D26B" scal-poziomo="5" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="25929826-9DB8-4677-89E2-EB08FB846027" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="55AC4052-59D9-4769-A6AF-B815974E40D3" scal-poziomo="5" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 
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<komorka id="BB046536-C93E-4E97-9B48-DC317D2D5E62" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="E849188E-87D7-43D8-9C02-70411F2DA341" scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="8ADE64CA-0BDC-480E-A70A-52B019BF5C74" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="A0FC5A60-F298-4553-9BBD-7F3C1963C595" scal-poziomo="6" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="F67985A3-8201-48F0-8AAA-BDF63A5DF64E" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="ECD51D79-4351-4D51-82A7-C6F55511E447" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="E88637ED-7249-452B-9208-065A943CD4F3" wysokosc="46.45" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="FFD75F62-7A6C-4115-BB93-D19281279596" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="740BB5DA-1955-421C-B65A-45B04EFC81B9" scal-poziomo="18" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="D880EBEB-3474-4A8F-AC3E-228FB7C55FC0" /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="02AAA44A-39AF-4AF9-BFD2-D76CA22A59B9"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">WŁAŚCICIEL    WSPÓŁWŁAŚCICIEL           UŻYTKOWNIK 
</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="C4880A5F-4396-418F-8643-67812F7E8C36"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">                                                                              WIECZYSTY</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="13832CF2-EB67-4DE0-95B9-28497A3D6962" scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="21D58D0F-7819-47E9-8038-C70C5847B609" /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="069A1A11-8B14-41BC-8AE0-8BE0A84A2D1B"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">      ZARZĄDCA</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A0947A83-F0A6-4C6F-AAA7-FD6130C40115" scal-poziomo="9" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 
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<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="29FCA3CF-B766-4116-9926-BEC0310D32F4"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">UŻYTKOWNIK<nl /></fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5A0970C3-3830-4F7C-8552-F022427405C9" scal-poziomo="3" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="13644FB0-2C9F-4F75-887C-4AE248B9D66F"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">INNY </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="D3FDB364-260E-4286-844F-274FE5128684"> 

<fragment rozmiar-czcionki="8">PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="C3B675E7-9F80-4257-A69F-F373A434890C"> 

<komorka id="ECCE1AA7-EF2C-468D-8EC6-8F125CE09448" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="B3BBD4FC-8636-4985-BF37-87E9E66D9B53">D.<fragment 
wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="48AB38D2-D341-462F-8A62-C0DD2D7CE77A"> 

<komorka id="2703C716-A571-42B2-BCDD-3516CB3CB878" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="589A2143-5DFD-4341-9C59-FB7D9CD84436"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">RODZAJ SKŁADAJĄCEGO                               
</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="FEB3CD77-EAE2-491B-8E97-50833DE1572F" wysokosc="7" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="36C6EC3B-96C3-448E-9E93-8E00BCF9FA5F" scal-poziomo="4" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9" /> 

<komorka id="A6CBBEDB-360B-468B-B091-0821B064D96C" 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" /> 
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<komorka id="4A757E59-C6AA-4F21-BCAA-37C2DEC0C45D" scal-poziomo="13" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9" /> 

<komorka id="98E2D6F4-4B97-4D89-A487-B56D7C002656" 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" /> 

<komorka id="E3EDE2E6-1306-413E-A8C6-A0949DC4BE89" scal-poziomo="8" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9" /> 

<komorka id="BAEEF2CA-131C-428D-9E9E-B133DFCC5A05" 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" /> 

<komorka id="855E45CA-DC32-41B9-AB5B-48F0E7D1EB61" scal-poziomo="5" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="13C43C1E-321C-4B03-AF18-369AC8E9A1C4" wysokosc="34.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="158AB2A6-12A7-4AC1-AEFE-72720DF58329" scal-poziomo="20" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="0D2A7E45-0BCA-4384-97EF-37889A66F873"> 

<fragment rozmiar-czcionki="9">OSOBA FIZYCZNA                                                                                  
</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="117C36AE-9770-42B2-87F6-BBE91DBF1E98" scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="nie" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="1865B258-437E-48FB-AC9E-984E6CFB7C56"> 

<fragment rozmiar-czcionki="9">OSOBA PRAWNA                  </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="11FAA20F-C0EC-4D2D-A109-949A9D1BF316" scal-poziomo="12" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="9"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="E10ECD13-437B-4548-8B1A-7EB14FC89C70"> 

<fragment rozmiar-czcionki="9">JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA<nl />NIEPOSIADAJĄCA 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ          </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="DFB32F1B-A356-483A-83FA-DC1C4EDBF81C"> 
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<komorka id="CF924A57-29F0-4758-9F1F-73E88036DF79" scal-poziomo="36" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="A4BC7518-3EC0-458E-A287-7D479E40CC19"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F6A67F27-61D7-42B7-B87A-F43D6F02D2CB"> 

<komorka id="D042B813-C8A6-4FC1-8388-F947026B91E1" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="EABBA3E9-AEEB-49D6-953D-177AB05A0536"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">IDENTYFIKATOR REGON    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     PESEL    _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _      NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F4183881-1432-470A-8323-E3C6D0D960C7"> 

<komorka id="735F75EB-1A2D-41F5-AAE2-3EBFA1703165" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="01180854-76C4-48D9-8F6E-57E97FFEB80E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">ADRES SIEDZIBY / ADRES 
ZAMIESZKANIA</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="AA996BE5-E083-47AF-ACB2-A3E76516F70C"> 

<komorka id="979269AC-441E-415D-BA73-F23D40FB030C" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="BE70F175-C8DE-4CFE-A3B4-6EFAABBBF5E0"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">GMINA</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A1FFCB0E-D881-4B1F-B538-142625F7125C" scal-poziomo="16" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="4E8E661C-483B-47E5-8850-AAD53FBACA11"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">ULICA</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="6A3BDD56-C38B-49C7-94D9-6DCB59BB108E" 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 wyrownanie="do-lewej" id="E11F649A-CF16-4325-9C8F-2D8CDA0617DB"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NR DOMU</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="993B8412-4F0C-439E-A9FE-45C874C13F2D"> 

<komorka id="57B02749-94E7-414B-AD24-48295E763AA3" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="42D47821-5757-4F00-AD9C-EAE331136BBE"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">MIEJSCOWOŚĆ</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8CD9026F-7FD0-4CD2-8416-25F270F20178" scal-poziomo="16" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="1C723DA9-4C91-46E1-AB47-A3B0D01BCBBE"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">KOD POCZTOWY</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="1F3F439A-4F11-4E00-911B-17D523D110CA" 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 wyrownanie="do-lewej" id="2DE9F48D-1E0B-46E5-A80D-ED74BA66BE44"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">POCZTA</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="B71B1CA3-23EB-46FD-AAF5-5F18ACA69A7D"> 

<komorka id="E7BCD652-E57E-42E8-9BD1-A09FA5E9B977" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="2521A3F9-32AA-4E76-AF71-385C499EE6CD">E.<fragment 
wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE</fragment></akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="7591F2DD-AEF3-45BA-8366-FBC932DCC363"> 
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<komorka id="037F235C-2852-4C6B-9F21-7DF9BE17BC53" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="7BB46773-490C-42ED-8A1A-976993081B93"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">MIEJSCOWOŚĆ </fragment> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="AE8E38CF-06AD-4CBF-B9B6-C4E064FF4BE1" scal-poziomo="16" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="85DE3B6F-9F2B-474F-BE6C-CB6D55CFAC74"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">ULICA</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="B16056CF-8A61-4613-B744-7F1AEAB0C9AF" 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 wyrownanie="do-lewej" id="68734EE7-253B-483F-B8F1-C5F7AFB96350"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NR DOMU</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="44C54B7C-CF6B-484F-8A80-E65F83BB5B4B" wysokosc="18.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="B264D76B-B56F-4DEE-9809-DBF83B3AF05D" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="5B11BFD9-3F28-4835-8EF5-F33A1B702226"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  W REJESTRZE GRUNTÓW: 
</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="D22B1B12-ECC4-4F4E-9084-870B84756D09" wysokosc="10.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="57CAF9F3-AA55-48AD-93F5-3A04442E92B1" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="47238B23-687F-451E-AD95-C1113AC4CF48"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">F. WYSOKOŚĆ OPŁATY</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="ABCEF207-2D27-4D3E-B0AA-CC06553B4078" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5E3389B5-F3A4-4C38-AE35-7B866E703A56" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="61F42F9B-97CF-4218-95A7-B80110E30CD3"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">F 1. DOTYCZY    WŁAŚCICIELI  
NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="1E04BEF5-A922-4F01-BAEC-93E8BA4AAFE1" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5BBA9CF6-0BDD-41EE-95F6-F09CFBEA0FF8" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="11"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="6C722CE6-3451-4F8B-9E75-68C5FA1DC5B4">Obliczenie wysokości  
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości:</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A284419A-3268-499B-8881-0BD7D839633E" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="DF7AC827-F03B-4B2A-898F-6369F3AA4CDF" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="E31B9DEF-81F3-499C-B8D5-8D4B4A91425F"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Łączna liczba osób zamieszkałych:    </fragment> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="450E646E-0836-4AFF-B0C3-F3F4456C0519" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="1D803E30-1572-4B97-93B3-747E25E3DE3B" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="443A502A-EEE5-4F42-8C7B-80A28C129BB6"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">Metoda od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="CF977664-5141-48C9-89F2-3C0B777B8218" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D5EDA9CA-2180-4619-B7F0-E8610322CD4A" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 
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<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="62ACD5AF-BFF9-4C6A-B32B-DEF2D4A6AA73"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Liczba osób ……………  X    Stawka opłaty </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">30 zł =  …………………… zł (opłata)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="78ACB427-A5D4-4B24-ABCA-2FEF954BA204" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="0AFFC5EB-13A1-4B56-9BFC-BA3F1C8C5428" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="12"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="9F5C7F70-B9FB-4441-B63C-AEB57D2F2A3E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">Metoda od gospodarstwa domowego</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4B16C553-D3A7-4739-983A-839D324C8284" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="5DB5B7BB-07FD-4386-9CB8-4D5F240B0D24" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="4C752C6D-BC1D-454E-BC0E-B3EE8A874809"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Liczba gospodarstw domowych ……………  X    Stawka opłaty 
</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">100 zł =  …………………… zł (opłata) 
</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="4E0A6C7B-A7EA-4E94-9BAD-6EFE100AA65F" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="AAD977D5-1AA1-496F-B686-1169C2084726" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="CD962D0C-396B-4560-8BA3-9D816B0F4BED"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku – 
dotyczy tylko nieruchomości jednorodzinnych*</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="F659A355-D71D-4DE9-B7BB-0754EF03FA58"> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="10">zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat</fragment> 

</akapit> 
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</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="911D16D9-635A-4A68-8B7D-1B44125E42D6" wysokosc="5.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="390AF49A-F4BB-401F-84CB-EA85AC33248F" obramowanie-gorne="tak" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="19A57871-47DF-4179-88AD-7452AF938523" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="A9F03554-C3CE-40A9-9A41-014A8D765453" scal-poziomo="27" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="5627B0DE-3D6E-4018-99BB-74EEB95DEE3D" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

<komorka id="A9F437C6-3E47-4865-A8AA-841B1B431505" scal-poziomo="4" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="8" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="60612045-B5A2-43C2-9592-6D5CEE579DD7" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="D7F0170D-953A-4AEF-945A-0732BF67566A" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="3EE4B049-5C4A-43CC-9B16-4470A7F32AF4" 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="10" /> 

<komorka id="FDEF00FA-236D-4666-8BB8-266552D5DE10" scal-poziomo="27" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="1D43E8FE-2099-40E8-A005-0652543DC5D9"> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="10">  Opłata   …………………………….zł  - 2 zł = 
…………………………………zł</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="5E2BD84D-9A46-4D52-B6EF-58DFE982C33B" 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="10" /> 

<komorka id="E14C5E04-C5AA-4514-8CA5-417A36870ACC" scal-poziomo="4" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="83FA6EB7-BF52-4DEC-957E-D0CF8D5C14DF"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="392E6DC9-47FF-4D78-8707-04476B1B5EAF" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="2994DCFA-CF78-476B-AB87-B64A58214A8C" obramowanie-gorne="nie" obramowanie-
prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-pionie="do-gory" 
wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="4" /> 

<komorka id="32D16638-7AE5-47EA-B0E9-AB13F3B64C5B" scal-poziomo="2" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="4" /> 

<komorka id="52D1744B-F3DC-4F59-8867-A0C82163439C" scal-poziomo="27" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="4" /> 

<komorka id="60B3F671-5CDF-4C5E-819C-5099B0D28017" scal-poziomo="2" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-pionie="do-
gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="4" /> 

<komorka id="B0CFCDFE-5E01-489D-815C-0FA8E4421E91" scal-poziomo="4" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="4" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="37947BF4-CD54-45A3-800B-8D1C6622C459" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="1CC478B0-E01F-4167-AD82-B0E3AB4E7785" scal-poziomo="36" 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" id="114D5E91-8159-42DA-A1C7-FC0F78E6E045"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="12">OPŁATA RAZEM: 
…………………………………………. zł</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="36384D8D-F7B0-4ACB-8EDC-787EF2C3F8F4" wysokosc="10.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="9FF10A64-4B9A-4ECE-85EF-C743E036094E" scal-poziomo="36" 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" id="263444EE-2C23-40F2-AD8C-59F29F05E8DC"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Słownie złotych: 
…………………………………………………………………………………………………………………</fra
gment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="F2BBCE4D-E28D-468E-87C2-930A5564300B" wysokosc="1.15" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="72413FBB-57AB-4104-A7AF-FCE2311934C3" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 
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<wiersz id="B7FF2A99-9D3F-4B0C-B49B-E9A51F4802A8"> 

<komorka id="E4E60B5C-0AF0-4692-B6D0-6A128A89673C" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="FF840868-105C-468D-887C-F40215F520F5"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">F 2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE – W BUDYNKACH, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE MIESZKALNE</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="8EE830E5-C2AC-411F-A2C8-879FA98F3E6B"> 

<komorka id="BD041FBC-8A63-41E7-B325-F90AC8ACE938" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="D3FB1A63-A600-4D01-948E-F0F5D3CF0BE1"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn 
liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady 
Miasta Zambrów.</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="AC5D7EAA-2237-4CEC-B971-9FD2F1AB89CF"> 

<fragment wytluszczenie="tak">RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ:</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="616FF726-CE5B-40BB-A057-
A65C604B700A">……………………………………………………………………………………………… , 
w której</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="2FAAD4DB-873F-489C-8B90-E956B619D852">a)Liczba osób 
wykonujących pracę  …………………….. osób</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="B638485C-E7A4-4C40-82BC-AAE7F2746592">b)Liczba miejsc 
noclegowych             …………………….. sztuk</akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="6BCE27F3-F66D-42B5-A3BD-095F078A8DED">c)Liczba miejsc 
konsumpcyjnych      ……………………..  sztuk </akapit> 

<akapit wyrownanie="wyjustowane" id="E1B69AAB-680B-4C85-B726-CC6881732C8C">d)Inne (jakie?) 
……………………    ……………………………</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="42F146CD-F999-4E8B-BFBE-95A840251CEB"> 

<komorka id="D4C29414-CF3B-4305-A64B-B800A9B465E4" scal-poziomo="8" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="10"> 
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<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="F959144D-CAA7-414F-9904-667660D3AD5B"> 

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

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="7597C1EF-F53E-46FA-B861-94AFF29A93E2"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="71DABCA7-BB46-455D-A581-6EDB3A2F7787" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="4428AA81-B11F-4887-BF02-748015FF376E"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A62C5D18-0579-4748-93CE-868BD3F8E0C7" scal-poziomo="7" obramowanie-gorne="tak" 
obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="3BFD6D55-5A27-4DAF-A537-D029BC9CE5B8"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="8A0A536F-0181-41F0-A2EA-66EBDCFC6026" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="FF4BCB48-FD0B-4851-8671-44A546C49047"> 

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

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="2DC914FB-43E7-46DF-91EB-1AE02F55911B"> 

<komorka id="2002738C-CF9E-46B2-BB22-8A4ED59BE7A7" 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="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="CC3AA8F0-EA11-4295-A468-0EC77548338C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">worek 60 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="EA8FFBC4-4BFB-4F75-85F1-003746BFAB09" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="F9883D76-9FEE-4BDA-8536-504C95B68A48" 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="10" /> 
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<komorka id="483CB3BE-AE20-4BB2-BB9E-E27767E5A6F1" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="DEDF2C97-8D51-4953-A977-97C360410416"> 

<komorka id="C7BA4802-97B5-40BB-B8AC-76096396E5EC" 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="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="38A90163-E822-45C1-9F2E-91B27C684930"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">worek 80 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="4C553A05-BA24-4D47-A31E-11602639470C" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="0B450209-EEFD-4802-B82D-61C74894A236" 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="10" /> 

<komorka id="95A7ECB8-A403-40FC-913B-B32144013A29" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="BFB6639E-C489-4214-B934-49B0B3743E73"> 

<komorka id="460C83B9-3EEF-4B47-8FEC-D44AED569A9F" 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="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="3729155A-FBF4-4EE1-8886-5C309447E4BD"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">worek 120l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="7C9DD271-D0F7-4E37-81D8-F3AC238ECD76" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="BB8E1361-AEEC-4614-9B8D-1AF347008D19" 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="10" /> 

<komorka id="C49D03CD-6977-4FE8-9F81-1F998AF3B527" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="F206EC5A-751C-4A60-8883-3400386413E6"> 

<komorka id="731644C3-23A7-45EA-9A89-504B18CE73BC" 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="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="E95DFC50-DBE1-4356-B76D-C272A6584AF1"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">pojemnik 120 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="56BD14F3-3EA5-4D50-884A-B046D52BECB8" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="0CB653EB-B1AC-4FD6-8DC5-20B33D96F9FC" 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="10" /> 

<komorka id="E1790DCB-DAC5-4016-8490-B13A1B879B14" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="FD4763F7-D5E8-48E8-BDC9-A073AD7DFD90"> 

<komorka id="D0613A78-A2E8-4C71-9507-687502ADDBF3" 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="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="68C7D482-4012-43B4-AB82-C8DDE9288D4E"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">pojemnik 240 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="6BF0C3C9-D2FF-4048-8FEA-E74EFB19F3FF" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="D0349D68-FFFD-4803-AA06-652E74D1B70F" 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="10" /> 

<komorka id="4C26AE6D-871C-456E-9674-B07FFDEA6956" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="24B71AE7-BABF-4889-BF76-994FEB77C5E5"> 

<komorka id="F155439C-96DD-4D8F-BAD9-3D1E364EE7B6" 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="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="C262897E-553C-412F-B977-686A032DADE3"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">pojemnik 770 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="AD53318B-A782-40EB-A10E-AB0AED478CE0" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="141DF63F-EEE8-45A9-B183-A549876F997D" 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="10" /> 
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<komorka id="45A34476-F09B-453F-8C5F-DFFB7FDB9C6D" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="3BBE3C4E-AE57-484B-B3DB-B43B9A806C92"> 

<komorka id="6D69CF77-89F9-4A83-95D1-70C1EB173824" 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="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="7B57452C-3702-4E0C-9C3C-FA9DC63319DC"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">pojemnik 1100 l</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="82184D08-A112-4E13-9038-CAD7D6791EA0" scal-poziomo="10" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

<komorka id="DA3091A7-7DED-4D0C-9255-6ED5DBF052DC" 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="10" /> 

<komorka id="C01182B5-363A-48B9-B4E9-D74BC0B500FD" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="C23DEDA7-FA07-4A86-8207-4E6C6CE6078B"> 

<komorka id="9F218E49-6735-4D76-8B5B-3EC2A9868D96" scal-poziomo="25" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-prawej" id="0595F336-A595-423A-B1A1-D78EE4BB07FD"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">RAZEM:</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="06C5EB28-7B97-4D94-B58E-67AC5026B1D4" scal-poziomo="11" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="1ED5192F-7FA4-45F7-BB22-580A6316A04A"> 

<komorka id="D6A7DCD2-819D-466B-AB8B-876F2EF3EFB5" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="B8D23D96-597E-4490-B90F-280140F04568"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">F 3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 
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<wiersz id="70132A12-3B7C-4EE7-9D49-98323BB08172"> 

<komorka id="BABCEE63-419F-4FC3-91D3-7BAE91C48932" scal-poziomo="36" 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" id="2D637E40-ECDE-4577-AD91-0D5D9083E03D"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">1.Wysokość miesięcznej opłaty stanowi sumę opłat z </fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak" rozmiar-czcionki="10">części F1 i F2</fragment> 

<fragment rozmiar-czcionki="10"> wynosi: </fragment> 

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

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="B829412F-22AD-4499-9DD9-454199DCC87D"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">2 .OPŁATA KWARTALNA WYNOSI:    3 x 
…………………………… = …………..  </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="969D20A9-76D2-46F2-B709-1FEEF9288464"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">                                                                               (</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" kursywa="tak" rozmiar-czcionki="10">podać kwotę z pkt.1F3)</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="09852487-DE39-4BF0-A099-47FCC8B428CF"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Słownie : 
…………………………………………………………………………………………………………..</fragment
> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="625F1AA9-9E8E-4C69-BC21-403EAF61F37B"> 

<komorka id="03BF06DB-35C0-4635-9D02-753D79CA2140" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="33231CD0-46DE-4712-AF6A-ACC4258B1F00"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">H. TERMINY OPŁAT</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="E22AC70C-0938-4BFB-AA55-F706435DF863" wysokosc="25.4" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6869E9E4-8B1C-4D2C-9F0F-E0B37A4073A1" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 
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<akapit wyrownanie="do-lewej" id="5AECECA7-E819-4973-BD32-B14CE5C66AD7"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Opłaty kwartalne za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszone będą:</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" indeks-gorny="tak" rozmiar-czcionki="10">* </fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="6D36F68B-6DE3-4C79-B909-C24E6ADD4408" /> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="FED097DB-472A-49F5-95CD-874F266E6F53" wysokosc="5.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="DD4CA98D-F3D4-40B0-980C-A9E1813EE76A" scal-poziomo="12" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="832756D9-F36C-4599-9DA4-663F6A11F916"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">                  -  jednorazowo (kwartalnie)  </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="736EC677-98D9-4030-916D-5F2E123426B0" 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="10" /> 

<komorka id="770DBA4A-9765-4A8E-A56E-7F2FA5E38CE9" scal-poziomo="22" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="0234981C-347B-4EDA-8C95-249CB3CD6DE4"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10"> 

<tab />wpłata do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca  kwartału</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="67B4C573-9513-4294-AAC2-50A925CE438C" wysokosc="5.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="EF71CC1C-D431-4557-A0DC-9555C2CC5387" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="1FC30864-BD58-423D-A36C-35B336BDA454" wysokosc="5.65" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="4225C17A-AFD6-4001-A982-C53A64B26318" scal-poziomo="12" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-prawej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-prawej" id="94841663-FF6D-4931-AD53-1897454A407F"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">- w  miesięcznych ratach </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 
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<komorka id="EE716066-A515-4940-AEA8-244143BFA9B3" 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="10" /> 

<komorka id="6F4D9DA3-AF02-4BB8-9C7B-F4B22368E197" scal-poziomo="22" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="C0728D75-1F91-4A6A-9E61-E4F5B526C5A9"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10"> 

<tab />wpłata do 20 dnia miesiąca       </fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="A84C7041-07D3-488D-A575-E7CE274D252F" wysokosc="19.1" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="7821C9EA-E8B4-41F8-B34F-B8DD774EFAF1" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="E5CD286C-70FF-4C21-A41F-FA7D02EAACF6"> 

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

<fragment rozmiar-czcionki="10">zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="11471053-E71F-44A0-B9D7-801C90A330CC" wysokosc="11.55" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="7BE453AC-47C3-41FB-AA62-9E72C42C20C4" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10" /> 

</wiersz> 

<wiersz id="9FFDAF55-8DE0-4C8B-8B29-DE77D08D9FE0" wysokosc="1.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="F6ABB9EC-3741-43E6-AD3C-6F05AFB45EA5" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="1DD198D5-3A57-4741-BD17-ED4BD79E9669"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">NUMER TELEFONU 
KONTAKTOWEGO</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak">: …………………………………………………….</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="98F8CE7D-7953-439D-BDA8-F8A9F38A0799" wysokosc="1.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6C822209-2C6A-4851-BCEF-CB88CEDB4F6C" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="nie" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="BD89F374-C9C4-4EF8-BC56-ACBD42145931"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">Podpis składającego deklarację:</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="9F9F628B-8696-4B2E-A1D2-E827133C6C7A" wysokosc="32.3" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="6FB2310B-ACAB-4EF8-AE74-FF0CAA86D3D2" scal-poziomo="16" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="nie" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="0891F363-F677-42BE-B18C-267460E80F48"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (miejscowość i data)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

<komorka id="A75BFA84-2FB2-4B34-BE7E-B7E799766403" scal-poziomo="20" obramowanie-
gorne="nie" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="nie" wyrownanie-w-
pionie="wysrodkowane" wyrownanie="wysrodkowane" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="A8CC94E1-07D9-4A78-81F1-A0463DF59A33"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</fragment> 

</akapit> 

<akapit wyrownanie="wysrodkowane" id="90710757-A20D-422E-863F-07BA4A34E3F7"> 

<fragment rozmiar-czcionki="10">(czytelny podpis)</fragment> 

</akapit> 

</komorka> 

</wiersz> 

<wiersz id="5167E134-C985-4B4C-87B4-FAE93C5D1B23" wysokosc="17.2" wysokosc-typ="atLeast"> 

<komorka id="E0920B3C-7EBB-4FFB-9D83-36AA5DF7D27D" scal-poziomo="36" obramowanie-
gorne="tak" obramowanie-prawe="tak" obramowanie-dolne="tak" obramowanie-lewe="tak" wyrownanie-w-
pionie="do-gory" wyrownanie="do-lewej" rozmiar-czcionki="10"> 

<akapit wyrownanie="do-lewej" id="2E714E64-7140-4155-9923-CADE728D4F6C"> 

<fragment wytluszczenie="tak" rozmiar-czcionki="10">I. ADNOTACJE ORGANU</fragment> 

</akapit> 

<akapit /> 

</komorka> 

</wiersz> 

</tabela-word> 

<akapit id="72DB72F7-BDE3-4D10-A391-0E8F9A6D0A4A" nr="2" wyrownanie="do-lewej" par="212"> 

<fragment wytluszczenie="tak"> 

<podzial-strony /> 

</fragment> 

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak">Pouczenie</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="02729934-632B-4FCE-84D5-CA21FF7BB415" nr="3" wyrownanie="do-lewej" par="213"> 
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<fragment wytluszczenie="tak" kursywa="tak">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="6FDC1EEB-7E53-44A0-92C9-10BDF03BB91E" nr="4" wyrownanie="do-lewej" par="214"> 

<fragment wytluszczenie="tak" podkreslenie="tak">Objaśnienia:</fragment> 

</akapit> 

<ustep id="81F6BBB2-5C62-481A-A57E-898754C59A16" nr="1" par="215">Właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Zambrów o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</ustep> 

<ustep id="558B504E-74D9-4B5C-8F7E-F17B3079FE3A" nr="2" par="216">Przy wypełnianiu deklaracji 
należy stosować aktualne stawki wynikające z Uchwał Rady Miasta Zambrów. Informacje o wysokości stawek 
zamieszczane są na stronie internetowej UM Zambrów www.zambrow.pl, można je uzyskać telefonicznie pod 
numerem (86) 271 27 30 wew. 27.</ustep> 

<ustep id="E65A8F0C-BA63-41B5-B7E4-8B38EC850888" nr="3" par="217">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 do Burmistrza Zambrowa w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.</ustep> 

<ustep id="DFA6C097-42F2-4DDB-A154-C615F252248D" nr="4" par="218">Sposób zbierania odpadów 
będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.</ustep> 

<ustep id="5682835A-7586-458F-9709-824FE5CAE3D1" nr="5" par="219">Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</ustep> 

<ustep id="F92F8657-3983-4BAC-81D6-ADF4856EC7E2" nr="6" par="220"> 

<fragment wytluszczenie="tak">Złożenie oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów powstających na 
nieruchomości w przydomowym kompostowniku będzie skutkowało zwolnieniem właściciela nieruchomości 
z posiadania pojemnika na bioodpady.  Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości.</fragment> 

<srodtytul id="0C1F73C3-DE30-4C07-BB7E-D13FB9EF3E91" par="222"> 

<fragment kursywa="tak">INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
utrzymanie czystości i porządku w gminach</fragment> 

</srodtytul> 

<akapit id="D0C9F2AA-9ECE-4EAD-B42C-94CC0795A4CE" nr="5" wyrownanie="do-lewej" par="223"> 

<fragment kursywa="tak">zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 
27 kwietnia 2016r. <nl />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),</fragment> 

</akapit> 

<akapit id="1CF3ED63-F4B0-4CE5-8957-1067918603E0" nr="6" wyrownanie="do-lewej" par="224"> 

<fragment kursywa="tak">informujemy, że:</fragment> 

</akapit> 

</ustep> 

<ustep id="3BCCF4DB-21C7-472F-B09E-8C96EA4A94C6" nr="1" par="225">Administratorem Państwa 
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów.</ustep> 
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<ustep id="7A4A8D5E-EAB1-400A-8263-45D7D2D6069C" nr="2" par="226">Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem mail:   inspektorochronydanych@kowalczyk.pro</ustep> 

<ustep id="3A085056-3D89-47FF-9E70-46CD2FC9755E" nr="3" par="227">Podstawą prawną do 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest  art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi zagospodarowania odpadów 
komunalnych.</ustep> 

<ustep id="E0977171-8B60-44A4-BB1B-3903EB387F67" nr="4" par="228">Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających<nl />z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, jednakże nie dłużej niż na okres 10 lat od stycznia kolejnego roku nieważności 
deklaracji.</ustep> 

<ustep id="3060CF77-408B-417F-8DB1-835429CCE528" nr="5" par="229">Posiadają Państwo prawo 
dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W celu wykonania swoich praw należy skierować 
żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;</ustep> 

<ustep id="DE0A3711-DA1F-47E1-8173-525C762387E3" nr="6" par="230">Odbiorcami danych 
osobowych będą: firmy uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz instytucje kontrolujące.</ustep> 

<ustep id="DF278805-63BF-408D-9B8E-E2FB2A58903A" nr="7" par="231">Mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.</ustep> 

<ustep id="D10114D0-D793-4D9D-9448-A900E9C2587B" nr="8" par="232">Obowiązek podania danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach. </ustep>
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