
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 

RADY GMINY WYRY 

z dnia 24 października 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7  marca 2013r. w sprawie 

wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15, art. 40, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6j, 6k i 6n ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz 

art. 4  ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. u. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry 

z dnia 7  marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 2598 ) oraz uchwały nr XXVIII/243/2013 

Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy 

Wyry z dnia 7  marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 3472 ) 

Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7  marca 2013r. w sprawie wyboru metod 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 4  ust. 2  pkt. 2) otrzymuje brzmienie:  

„powyżej 5  osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 60 zł oraz 1  zł za 

każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość na miesiąc - jeżeli odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny”. 

2. § 5  ust. 3  otrzymuje brzmienie:  

„Jeżeli gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 5  osób, a odpady komunalne są zbierane w sposób 

selektywny, stawka opłaty jest sumą stawki za gospodarstwo domowe 5  - osobowe zbierające odpady 

w sposób selektywny tj. 50 zł i kwoty 1  zł za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym”. 
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3. Załącznik nr 1  do uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7  marca 2013r. w sprawie 

wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.  

4. Załącznik nr 2  do uchwały nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7  marca 2013r. w sprawie wyboru metod 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry 

 

 

Andrzej Wyroba 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXIII/289/2013  

Rady Gminy Wyry  

z dnia 24 października 2013 r.  

 

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML  

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

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

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

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

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/" 

targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">  

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>  

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>  

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>  

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>  

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>  

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>  

 <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ"/>  

 <xsd:complexType name="Dokument_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>  

 <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>  

 <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" minOccurs="1"/>  

 <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">  

 <xsd:complexContent>  

 <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">  

 <xsd:sequence>  
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 <xsd:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"/>  

 <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"/>  

 <xsd:element name="Zalczniki" type="str:ZalacznikiTyp"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:extension>  

 </xsd:complexContent>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ"/>  

 <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ"/>  

 <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"/>  

 <xsd:element name="Wspolwlasciciele" type="Wspolwlasciciele_Typ"/>  

 <xsd:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Nieruchomosc_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element ref="adr:Adres"/>  

 <xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ"/>  

 <xsd:element name="IloscMieszkancow" type="t_Integer"/>  

 <!--<xsd:element name="Mieszkancy" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ"/>-->  

 <xsd:element name="SelektywnaZbiorka" type="Selektywna_Typ"/>  

 <xsd:element name="Rodzaj" type="NieruchomoscRodzaj_Typ"/>  

 <xsd:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ"/>  

 <xsd:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Rozliczenia_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="RozliczenieIloscOsob_Typ"/>  

 <xsd:element name="RozliczeniaBloki" type="RozliczeniaBloki_Typ"/>  

 <xsd:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniePojemniki_Typ"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie" type="t_String"/>  
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 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie" type="t_String"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Dzialki_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Dzialka_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Obreb" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="Numer" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="KsiegaWieczysta" type="t_String"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:string">  

 <xsd:enumeration value="T">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Zamieszkala</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="B">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Bloki</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="N">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Niezamieszkala</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="C">  

 <xsd:annotation>  
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 <xsd:documentation>CzÄ™Ĺ›ciowo zamieszkala</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 </xsd:restriction>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element ref="adr:Adres"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Wspolwlasciciele_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Wspolwlasciciel" type="Wspolwlasciciel_Typ" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Wspolwlasciciel_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="Osoba" type="Osoba_Typ"/>  

 <xsd:element name="Instytucja" type="Instytucja_Typ"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="RozliczeniaBloki_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="RozliczenieBlok" type="RozliczenieBlok_Typ"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacWszystko" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacWszystkoSlownie" type="t_String"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczeniePojemniki"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaZaokr" type="t_Decimal"/>  
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 <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaZaokr" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczeniePojemniki">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczeniePojemniki" nillable="true" minOccurs="0"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczeniePojemniki">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer"/>  

 <xsd:element name="Czestotliwosc" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>  

 </xsd:sequence>  

 <xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes"/>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Selektywna_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Kompostownik_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie"/>  

 <xsd:element name="Objetosc" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Rozliczenie_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ"/>  

 <xsd:element name="StawkaNieSelektywna" type="Stawka_Typ"/>  

 <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ"/>  
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 <xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiac" type="Kwota_Typ"/>  

 <xsd:element name="SumaKwartal" type="Kwota_Typ"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="RozliczenieBlok_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="IloscGospodarstw" type="t_Integer"/>  

 <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ"/>  

 <xsd:element name="OplataMiesieczna" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="OplataKwartalna" type="t_Decimal"/>  

 </xsd:sequence>  

 <xsd:attributeGroup ref="RozliczenieBlokAttributes"/>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal"/>  

 <xsd:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob" nillable="true" minOccurs="0"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer"/>  

 <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ"/>  

 <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>  

 </xsd:sequence>  

 <xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes"/>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Osoba_Typ">  
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 <xsd:all>  

 <xsd:element ref="oso:IdOsoby"/>  

 <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>  

 <xsd:element ref="oso:Imie"/>  

 <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ"/>  

 <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ"/>  

 <xsd:element ref="adr:Kontakt"/>  

 </xsd:all>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Instytucja_Typ">  

 <xsd:all>  

 <xsd:element ref="inst:IdInstytucji"/>  

 <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>  

 <xsd:element ref="oso:Imie"/>  

 <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ"/>  

 <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ"/>  

 <xsd:element ref="adr:Kontakt"/>  

 </xsd:all>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Adres_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element ref="adr:Adres"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Naglowek_Typ">  

 <xsd:all>  

 <xsd:element name="Rok" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_Date"/>  

 <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"/>  

 <xsd:element name="DataKorekty" type="t_Date" nillable="true" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element name="DataZmiany" type="t_Date" nillable="true" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element name="Uzasadnienie" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>  

 </xsd:all>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:string">  

 <xsd:enumeration value="P">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>  
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 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="Z">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Korekta deklaracji (zmiana)</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 </xsd:restriction>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:complexType name="DaneFormularza_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="KodFormularza" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="WariantFormularza" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="NazwaFormularza" type="t_String"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Podatnik_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"/>  

 <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:integer">  

 <xsd:enumeration value="1">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="2">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Wspolwlasciciel</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="3">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  
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 <xsd:enumeration value="4">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="7">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="9">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Inny podmiot wladajacy nieruchomosci</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="10">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="11">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>DzierĹĽawca</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 <xsd:enumeration value="12">  

 <xsd:annotation>  

 <xsd:documentation>ZarzÄ…dca nieruchomoĹ›ci</xsd:documentation>  

 </xsd:annotation>  

 </xsd:enumeration>  

 </xsd:restriction>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:complexType name="Oswiadczenie_Typ">  

 <xsd:sequence>  

 <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  

 <xsd:element name="DataDokumentu" type="t_String" minOccurs="0"/>  

 </xsd:sequence>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="Podpis_Typ">  
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 <xsd:sequence>  

 <xsd:element ref="oso:Imie"/>  

 <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>  

 <xsd:element ref="adr:Telefon"/>  

 </xsd:sequence>  

 <xsd:attributeGroup ref="PodpisAttributes"/>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">  

 <xsd:all>  

 <xsd:element ref="oso:IdOsoby"/>  

 <xsd:element ref="oso:Imie"/>  

 <xsd:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>  

 <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element ref="oso:PESEL"/>  

 <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>  

 </xsd:all>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:complexType name="OsobaPrawna_Typ">  

 <xsd:all>  

 <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>  

 <xsd:element name="NIP" type="t_String"/>  

 <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0"/>  

 <xsd:element ref="adr:Email"/>  

 <xsd:element ref="adr:Telefon"/>  

 </xsd:all>  

 </xsd:complexType>  

 <xsd:attributeGroup name="RozliczenieBlokAttributes">  

 <xsd:attribute name="add" type="t_YesNo"/>  

 <xsd:attribute name="iloscOsob" type="t_String"/>  

 <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>  

 </xsd:attributeGroup>  

 <xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes">  

 <xsd:attribute name="typ" type="t_String"/>  
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 <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>  

 </xsd:attributeGroup>  

 <xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes">  

 <xsd:attribute name="kod" type="t_String"/>  

 <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>  

 </xsd:attributeGroup>  

 <xsd:attributeGroup name="PodpisAttributes">  

 <xsd:attribute name="id" type="t_Integer"/>  

 </xsd:attributeGroup>  

 <xsd:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">  

 <xsd:attribute name="format" type="t_String"/>  

 <xsd:attribute name="kodowanie" type="t_String"/>  

 </xsd:attributeGroup>  

 <xsd:simpleType name="Uwagi_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:string"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="Miesiac_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:integer"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="Kwota_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:string"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="Stawka_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="Powierzchnia_Typ">  

 <xsd:restriction base="xsd:string"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="t_Integer">  

 <xsd:restriction base="xsd:integer"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="t_Decimal">  

 <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="t_String">  

 <xsd:restriction base="xsd:string"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="t_Date">  

 <xsd:restriction base="xsd:date"/>  
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 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="t_Boolean">  

 <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="t_TakNie">  

 <xsd:restriction base="xsd:string">  

 <xsd:enumeration value="T"/>  

 <xsd:enumeration value="N"/>  

 </xsd:restriction>  

 </xsd:simpleType>  

 <xsd:simpleType name="t_YesNo">  

 <xsd:restriction base="xsd:string">  

 <xsd:enumeration value="yes"/>  

 <xsd:enumeration value="no"/>  

 </xsd:restriction>  

 </xsd:simpleType>  

 </xsd:schema>  

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

 <Formularz  

 domyslnaNazwaAdresata="xm62eyt661" 

 domyslnaSkrytkaAdresata="/xm62eyt661/skrytka" 

 nazwa="DOK-1 DEKLARACJA ODPADY KOMUNALNE" 

 prywatny="false" 

 typFormularza="xforms" 

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

 <xforms>  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-

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

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

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

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

 xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" 

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

instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:service="http://tempuri.org/" 

xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope">  

 <head>  

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

 <meta property="adresSkrytki">/xm62eyt661/skrytka</meta>  
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 <meta internalData="" 

property="markUrl">http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/</meta>  

 <meta property="wersja">1.0</meta>  

 <xf:model>  

 <xf:bind id="Pomoc" nodeset="instance('data')/pomoc" relevant="true()"/>  

 <xf:bind nodeset="instance('main')" relevant="true()">  

 <xf:bind id="DaneFormularza" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneFormularza" 

relevant="true()">  

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

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

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

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

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu" relevant="true()">  

 <xf:bind id="DataDokumentu" constraint="string(.) &gt;= substring-before(string(current-date()),'+')" 

nodeset="meta:Data/meta:Czas" relevant="true()" type="xs:date"/>  

 <xf:bind id="TytulDokumentu" nodeset="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="Adresat" nodeset="str:Adresaci/meta:Podmiot">  

 <xf:bind id="AdresatInstytucja" nodeset="inst:Instytucja">  

 <xf:bind id="AINazwa" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji">  

<xf:bind id="AINIP" nodeset="inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and 

matches(.,'\d{10}&#xA;           

 ') and     (((           number(substring(., 1, 1))*6+           number(substring(., 2, 1))*5+           

number(substring(., 3, 1))*7+           number(substring(., 4, 1))*2+           number(substring(., 5, 1))*3+           

number(substring(., 6, 1))*4+           number(substring(., 7, 1))*5+           number(substring(., 8, 1))*6+           

number(substring(., 9, 1))*7                     )mod 11)=number(substring(., 10, 1))         ))"/>  

<xf:bind id="AIREGON" nodeset="inst:REGON" constraint="((matches(.,'\d{14}&#xA;   

         ') or matches(.,'\d{9}&#xA;  

          ')) and (                          ((((                          

number(substring(., 1, 1))*2+                          number(substring(., 2, 1))*4+                          

number(substring(., 3, 1))*8+                          number(substring(., 4, 1))*5+                          

number(substring(., 5, 1))*0+                          number(substring(., 6, 1))*9+                          

number(substring(., 7, 1))*7+                          number(substring(., 8, 1))*3+                          

number(substring(., 9, 1))*6+                          number(substring(., 10, 1))*1+                          

number(substring(., 11, 1))*2+                          number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8                          

)mod 11)=number(substring(., 14, 1)) or                          (((                          number(substring(., 1, 1))*2+                          

number(substring(., 2, 1))*4+                          number(substring(., 3, 1))*8+                          

number(substring(., 4, 1))*5+                          number(substring(., 5, 1))*0+                          

number(substring(., 6, 1))*9+                          number(substring(., 7, 1))*7+                          

number(substring(., 8, 1))*3+                          number(substring(., 9, 1))*6+                          

number(substring(., 10, 1))*1+                          number(substring(., 11, 1))*2+                          

number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8                          )mod 11)=10 and 

number(substring(., 14, 1))=0)) and string-length(.) = 14) or                          ((                          ((                          

number(substring(., 1, 1))*8+                          number(substring(., 2, 1))*9+                          

number(substring(., 3, 1))*2+                          number(substring(., 4, 1))*3+                          

number(substring(., 5, 1))*4+                          number(substring(., 6, 1))*5+                          

number(substring(., 7, 1))*6+                          number(substring(., 8, 1))*7                          )mod 
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11)=number(substring(., 9, 1)) or                          (((                          number(substring(., 1, 1))*8+                          

number(substring(., 2, 1))*9+                          number(substring(., 3, 1))*2+                          

number(substring(., 4, 1))*3+                          number(substring(., 5, 1))*4+                          

number(substring(., 6, 1))*5+                          number(substring(., 7, 1))*6+                          

number(substring(., 8, 1))*7                          )mod 11)=10 and number(substring(., 9, 1))=0)) and string-

length(.) = 9)))"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">  

 <xf:bind id="AIMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="AIPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="AIUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="AIKodPocztowy" constraint="string-length(.) &gt;= 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')" 

nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>  

 

 <xf:bind id="AILokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="AIBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="AIKraj" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="AIWojewodztwo" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="AIPowiat" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="AIGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">  

 <xf:bind id="AITelefon" nodeset="adr:Telefon"/>  

 <xf:bind id="AIEmail" nodeset="adr:Email"/>  

 <xf:bind id="AIFaks" nodeset="adr:Faks"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="Nadawca" nodeset="str:Nadawcy/meta:Podmiot">  

 <xf:bind id="NadawcaInstytucja" nodeset="inst:Instytucja[1]">  

 <xf:bind id="NNazwa" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNazwaSkrocona" nodeset="inst:NazwaInstytucjiSkrocona" relevant="true()" 

required="true()"/>  

 <xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji">  

<xf:bind id="NINIP" nodeset="inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and 

matches(.,'\d{10}&#xA;           

 ') and     (((           number(substring(., 1, 1))*6+           number(substring(., 2, 1))*5+           

number(substring(., 3, 1))*7+           number(substring(., 4, 1))*2+           number(substring(., 5, 1))*3+           

number(substring(., 6, 1))*4+           number(substring(., 7, 1))*5+           number(substring(., 8, 1))*6+           

number(substring(., 9, 1))*7                     )mod 11)=number(substring(., 10, 1))         ))"/>  

 <xf:bind id="NIKRS" nodeset="inst:KRS" relevant="true()" />  

 <xf:bind id="NIREGON" nodeset="inst:REGON" relevant="true()" />  

 </xf:bind>  
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 <xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">  

 <xf:bind id="NIMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NIPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="NIUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NIKodPocztowy" constraint="string-length(.) &gt;= 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')" 

nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>  

 

 <xf:bind id="NILokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="NIBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NIKraj" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NIWojewodztwo" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NIPowiat" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NIGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">  

 <xf:bind id="NITelefon" nodeset="adr:Telefon"/>  

 <xf:bind id="NIFaks" nodeset="adr:Faks"/>  

 <xf:bind id="NIEmail" nodeset="adr:Email"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="NadawcaOsoba" nodeset="oso:Osoba[1]">  

 <xf:bind id="NImie" nodeset="oso:Imie" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NImieDrugie" nodeset="oso:ImieDrugie" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNazwisko" nodeset="oso:Nazwisko" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NImieMatki" nodeset="oso:ImieMatki"  relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NImieOjca" nodeset="oso:ImieOjca"  relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind nodeset="oso:IdOsoby">  

 <xf:bind id="NPESEL" nodeset="oso:PESEL"  required="true()" constraint="0 &gt;= string-length(.) or 

(matches(.,'\d{11}') and (     ((     number(substring(., 1, 1))*1+     number(substring(., 2, 1))*3+    

number(substring(., 3, 1))*7+     number(substring(., 4, 1))*9+     number(substring(., 5, 1))*1+     

number(substring(., 6, 1))*3+     number(substring(., 7, 1))*7+     number(substring(., 8, 1))*9+     

number(substring(., 9, 1))*1+     number(substring(., 10, 1))*3+     number(substring(., 11, 1))*1     )mod 

10)=0     ))"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">  

 <xf:bind id="NOMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NOPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()" />  

 <xf:bind id="NOUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NOKodPocztowy" required="true()" constraint="string-length(.) &gt;= 0 and 

matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" />  
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 <xf:bind id="NOBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NOLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="NOKraj" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NOWojewodztwo" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NOPowiat" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NOGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">  

 <xf:bind id="NOTelefon" nodeset="adr:Telefon"/>  

 <xf:bind id="NOFaks" nodeset="adr:Faks"/>  

 <xf:bind id="NOEmail" nodeset="adr:Email"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

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

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

 <xf:bind id="Deklaracja" nodeset="wnio:Deklaracja" relevant="true()">  

 <xf:bind id="Naglowek" nodeset="wnio:Naglowek" relevant="true()">  

 <xf:bind id="DataZlozenia" nodeset="wnio:DataZlozenia" relevant="true()" type="xf:date" 

calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))"/>  

 <xf:bind id="ObowiazekZlozenia" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" relevant="true()" 

required="true()"/>  

 <xf:bind id="DataKorekty" nodeset="wnio:DataKorekty" relevant="true()" required="true()" 

type="xf:date"/>  

 <xf:bind id="IloscOsob" nodeset="wnio:IloscOsob" relevant="true()" required="true()" />  

 <xf:bind id="InneOkolicznosci" nodeset="wnio:InneOkolicznosci" relevant="true()" required="true()" />  

 <xf:bind id="Uzasadnienie" nodeset="wnio:Uzasadnienie" relevant="true()" required="true()" />  

 <xf:bind id="DataZaistnieniaObowiazku" nodeset="wnio:DataZaistnieniaObowiazku" relevant="true()" 

required="true()" type="xf:date"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="Podatnik" nodeset="wnio:Podatnik" relevant="true()">  

 <xf:bind id="RodzajPodmiotu" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="TypPodatnika" nodeset="wnio:TypPodatnika" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="RodzajPodmiotuInne" nodeset="wnio:Inne" relevant="true()" required="true()"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="AdresDoKorespondencji" nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji" relevant="true()">  

 <xf:bind id="AdresKorespondencja" nodeset="adr:Adres" relevant="true()">  

 <xf:bind id="KrajKorespondencja" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="WojewodztwoKorespondencja" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()"/>  
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 <xf:bind id="PowiatKorespondencja" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="GminaKorespondencja" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="UlicaKorespondencja" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="NrDomuKorespondencja" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="NrLokaluKorespondencja" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="MiejscowoscKorespondencja" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="KodPocztowyKorespondencja" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="PocztaKorespondencja" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="Wspolwlasciciele" nodeset="wnio:Wspolwlasciciele" relevant="true()">  

 <xf:bind id="Wspolwlasciciel" nodeset="wnio:Wspolwlasciciel" relevant="true()">  

 <xf:bind id="WspolwlascicielTyp" nodeset="wnio:TypPodatnika" relevant="true()" />  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsoba" nodeset="wnio:Osoba" relevant="true()" required="false()">  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaImie" nodeset="oso:Imie" relevant="true()" required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaNazwisko" nodeset="oso:Nazwisko" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaPesel" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaEmail" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaTelefon" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkania" nodeset="wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres" 

relevant="true()" >  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkaniaMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkaniaGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" 

required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkaniaKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkaniaUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" 

required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkaniaBudynek" nodeset="adr:Budynek" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkaniaLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()" 

required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresZamieszkaniaPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()" 

required="true()"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencji" 

nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres" relevant="true()" >  
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 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencjiMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencjiGmina" nodeset="adr:Gmina" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencjiKodPocztowy" 

nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencjiUlica" nodeset="adr:Ulica" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencjiBudynek" nodeset="adr:Budynek" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencjiLokal" nodeset="adr:Lokal" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielOsobaAdresDoKorespondencjiPoczta" nodeset="adr:Poczta" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucja" nodeset="wnio:Instytucja" relevant="true()" 

required="false()">  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaNazwa" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaNip" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaRegon" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" 

relevant="true()" required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaEmail" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaTelefon" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" relevant="true()" 

required="false()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkania" 

nodeset="wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres" relevant="true()" >  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaGmina" nodeset="adr:Gmina" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" 

required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaBudynek" nodeset="adr:Budynek" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaLokal" nodeset="adr:Lokal" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaPoczta" nodeset="adr:Poczta" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 </xf:bind>  
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 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencji" 

nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres" relevant="true()" >  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiMiejscowosc" 

nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiGmina" nodeset="adr:Gmina" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiKodPocztowy" 

nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiUlica" nodeset="adr:Ulica" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiBudynek" nodeset="adr:Budynek" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiLokal" nodeset="adr:Lokal" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="WspolwlascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiPoczta" nodeset="adr:Poczta" 

relevant="true()" required="true()"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="Nieruchomosc" nodeset="wnio:Nieruchomosc" relevant="true()">  

 <xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">  

 <xf:bind id="NNOMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNOGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNOKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNOUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNOBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNOLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()" required="true()"/>  

 <xf:bind id="NNOPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()" required="true()"/>  

 </xf:bind>  

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

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

 <xf:bind id="Dzialki" nodeset="wnio:Dzialki" relevant="true()">  

 <xf:bind id="Dzialka" nodeset="wnio:Dzialka" relevant="true()">  

 <xf:bind id="ObrebDzialki" nodeset="wnio:Obreb" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="NrDzialki" nodeset="wnio:Numer" relevant="true()"/>  

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

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="SelektywnaZbiorka" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="Kompostownik" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" relevant="true()"/>  
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 <xf:bind id="IloscMieszkancow" nodeset="wnio:IloscMieszkancow" 

 calculate=" 

 

(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozli

czenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc[. castable as 

xs:integer]) 

 

+(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Roz

liczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc[. castable as 

xs:integer]) 

 

+(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Roz

liczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc[. castable as xs:integer])" 

 type="xs:integer"/>  

 <xf:bind id="Popiol" nodeset="wnio:Popiol/wnio:Jest" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="KompostownikPojemnosc" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Pojemnosc" 

relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="RodzajNieruchomosc" nodeset="wnio:Rodzaj" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="Wyposazenie" nodeset="wnio:Wyposazenie" relevant="true()">  

 <xf:bind id="WyposazenieSzambo" nodeset="wnio:Szambo/wnio:Jest" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="WyposazenieOczyszczalniaSciekow" nodeset="wnio:OczyszczalniaSciekow/wnio:Jest" 

relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="WyposazenieKanalizacjaSanitarna" nodeset="wnio:KanalizacjaSanitarna/wnio:Jest" 

relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="WyposazenieStudniaKopana" nodeset="wnio:StudniaKopana/wnio:Jest" 

relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="WyposazenieStudniaGlebinowa" nodeset="wnio:StudniaGlebinowa/wnio:Jest" 

relevant="true()"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="Rozliczenia" nodeset="wnio:Rozliczenia" relevant="true()">  

 <xf:bind id="RozliczenieIloscOsob" nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob" relevant="true()">  

 <xf:bind id="RozliczenieDo5SelektywnaPozycje" nodeset="wnio:Pozycje" relevant="true()">  

 <xf:bind id="RozliczenieDo5Selektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']" 

relevant="true()">  

 <xf:bind id="IloscDo5Selektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="StawkaDo5Selektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="KwotaDo5Selektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal"  

calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczeniePow5Selektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']" 

relevant="true()">  

 <xf:bind id="IloscPow5Selektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="StawkaPow5Selektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>  
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 <xf:bind id="KwotaPow5Selektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal"  

calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer])) "/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczenieNieselektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='no']" 

relevant="true()">  

 <xf:bind id="IloscNieselektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="StawkaNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="KwotaNieselektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal"  

calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna" 

calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='yes']/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />  

 <xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywnaSlownie" 

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

 <xf:bind id="SumaMiesiacNieselektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna" 

calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />  

 <xf:bind id="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" 

relevant="true()" />  

 <xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5" nodeset="wnio:SumaMiesiac" 

calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />  

 <xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5Slownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSlownie" relevant="true()" 

/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczenieGospodarstaDomowe" nodeset="wnio:RozliczeniaBloki" relevant="true()">  

 <xf:bind id="RozliczenieBlokSelektywna" 

nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@selektywna='yes']" relevant="true()">  

 <xf:bind id="IloscOsobBlokSelektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="IloscGospodarstwBlokSelektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()"  

/>  

 <xf:bind id="StawkaBlokSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"  calculate="replace(., ',', 

'.')" readonly="true()" />  

 <xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokSelektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" relevant="true()"  

calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])" 

type="xs:decimal" />  

 <xf:bind id="OplataKwartalnaBlokSelektywna" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()" 

calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as 

xs:decimal])*3" type="xs:decimal" />  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczenieBlokAddSelektywna" 

nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes'][@selektywna='yes']" relevant="true()">  

 <xf:bind id="IloscOsobBlokAddSelektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" constraint="(.) 

&gt; 6"  type="xs:integer" required="true()"/>  

 <xf:bind id="IloscGospodarstwBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" 

relevant="true()" />  
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 <xf:bind id="StawkaBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"  

calculate="((../@iloscOsob[. castable as xs:decimal] -5)*5 + 50)" type="xs:decimal"/>  

 <xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" 

relevant="true()"  calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. 

castable as xs:decimal])" type="xs:decimal"/>  

 <xf:bind id="OplataKwartalnaBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()" 

calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as 

xs:decimal])*3" type="xs:decimal"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczenieBlokNieselektywna" 

nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@selektywna='no']" relevant="true()">  

 <xf:bind id="IloscOsobBlokNieselektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="IloscGospodarstwBlokNieselektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()"  

/>  

 <xf:bind id="StawkaBlokNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"  

calculate="replace(., ',', '.')" readonly="true()" />  

 <xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokNieselektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" relevant="true()"  

calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])" 

type="xs:decimal" />  

 <xf:bind id="OplataKwartalnaBlokNieselektywna" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()" 

calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as 

xs:decimal])*3" type="xs:decimal" />  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczenieBlokAddNieselektywna" 

nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes'][@selektywna='no']" relevant="true()">  

 <xf:bind id="IloscOsobBlokAddNieselektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" 

constraint="(.) &gt; 10"  type="xs:integer" required="true()"/>  

 <xf:bind id="IloscGospodarstwBlokAddNieselektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" 

relevant="true()" />  

 <xf:bind id="StawkaBlokAddNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"  

calculate="if(string(../../../../wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then ((../@iloscOsob[. castable as 

xs:decimal] -5)*5 + 50) else (../@iloscOsob[. castable as xs:decimal]*15)" type="xs:decimal"/>  

 <xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokAddNieselektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" 

relevant="true()"  calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. 

castable as xs:decimal])" type="xs:decimal"/>  

 <xf:bind id="OplataKwartalnaBlokAddNieselektywna" nodeset="wnio:OplataKwartalna" 

relevant="true()" calculate="(../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable 

as xs:decimal])*3" type="xs:decimal"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczenieBlokSumaSelektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna" 

relevant="true()" calculate="sum(../wnio:RozliczenieBlok[@selektywna='yes']/wnio:OplataMiesieczna[. 

castable as xs:decimal])"/>  

 <xf:bind id="RozliczenieBlokSumaSelektywnaSlownie" 

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

 <xf:bind id="RozliczenieBlokSumaNieselektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna" 

relevant="true()" calculate="sum(../wnio:RozliczenieBlok[@selektywna='no']/wnio:OplataMiesieczna[. 

castable as xs:decimal])"/>  
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 <xf:bind id="RozliczenieBlokSumaNieselektywnaSlownie" 

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

 <xf:bind id="RozliczenieBlokSumaWszystko" nodeset="wnio:SumaMiesiacWszystko" relevant="true()" 

calculate="(../wnio:SumaMiesiacSelektywna) + (../wnio:SumaMiesiacNieselektywna)"/>  

 <xf:bind id="RozliczenieBlokSumaWszystkoSlownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacWszystkoSlownie" 

relevant="true()" />  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemniki" nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki">  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikPozycje" nodeset="wnio:Pozycje">  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='yes']">  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" nodeset="@kod" readonly="true()"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna"  nodeset="wnio:Ilosc" type="xsd:integer" 

readonly="false" calculate="replace(., ',', '.')" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna" nodeset="wnio:Czestotliwosc" 

relevant="true()" constraint="(.) &gt; 0" />  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" readonly="true()" 

type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna" nodeset="wnio:Kwota" calculate="(../wnio:Ilosc[. 

castable as xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Czestotliwosc[. castable as 

xsd:decimal])"  type="xsd:decimal"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='no']">  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" nodeset="@kod" readonly="true()"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna"  nodeset="wnio:Ilosc" type="xsd:integer" 

readonly="false" calculate="replace(., ',', '.')" relevant="true()"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna" nodeset="wnio:Czestotliwosc" 

relevant="true()" constraint="(.) &gt; 0" />  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" readonly="true()" 

type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna" nodeset="wnio:Kwota" 

calculate="(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as 

xsd:decimal])*(../wnio:Czestotliwosc[. castable as xsd:decimal])"  type="xsd:decimal"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna" 

calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='yes']/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaZaokr" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaZaokr" 

 calculate="if(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna') castable as xs:decimal) then 

round(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna')) else ''"  type="xsd:integer"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSlownie" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie" />  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna" 

calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>  
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 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaZaokr" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaZaokr" 

 calculate="if(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna') castable as xs:decimal) 

then round(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna')) else ''"  type="xsd:integer"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" />  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiac" nodeset="wnio:SumaMiesiac" 

calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSlownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSlownie" 

relevant="true()" />  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" 

 calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal]) + 

(../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal])"  

type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokrSumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr" 

 calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel') castable as xs:decimal) then 

round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel')) else ''"  type="xsd:integer"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie" />  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel" 

 calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) 

+ (../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal])" 

type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr" 

 calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel') castable as xs:decimal) then 

round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel')) else ''"  type="xsd:integer"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie" />  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel" 

 calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal]) + 

(../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal])" 

type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr" 

 calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel') castable as xs:decimal) then 

round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel')) else ''"  type="xsd:integer"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie" />  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel" 
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 calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) 

+ (../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal])" 

type="xsd:decimal"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr" 

 calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel') castable as xs:decimal) then 

round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel')) else ''"  type="xsd:integer"/>  

 <xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie" 

nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie" />  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind id="Zalacznik" nodeset="str:Zalaczniki/str:Zalacznik" relevant="true()">  

 <xf:bind id="DaneZalacznika" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()" 

type="xs:base64Binary"/>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="instance('data')" relevant="true()">  

 <xf:bind id="P" nodeset="obowiazekZlozenia/P" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozen

ia= 'P'"/>  

 <xf:bind id="K" nodeset="obowiazekZlozenia/K" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozen

ia= 'K'"/>  

 <xf:bind id="Z" nodeset="obowiazekZlozenia/Z" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozen

ia= 'Z'"/>  

 <xf:bind id="InneTak" nodeset="obowiazekZlozenia/InneTak" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:InneOkolicznosci

= 'T'"/>  

 <xf:bind id="InneNie" nodeset="obowiazekZlozenia/InneNie" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:InneOkolicznosci

= ''"/>  

 <xf:bind id="SelektywnaZbiorkaJest" nodeset="selektywnaZbiorka/jest" 

relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZ

biorka/wnio:Jest= 'T') or 

(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wn

io:Jest= 'M')"/>  

 <xf:bind id="SelektywnaZbiorkaBrak" nodeset="selektywnaZbiorka/brak" 

relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZ

biorka/wnio:Jest= 'N') or 

(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wn

io:Jest= 'M')"/>  

 <xf:bind id="SelektywnaZbiorkaOba" nodeset="selektywnaZbiorka/oba" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZ

biorka/wnio:Jest= 'M'"/>  
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 <xf:bind id="RodzajPodmiotuInneJest" nodeset="rodzajPodmiotuInne/jest" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu= 

'9'"/>  

 <xf:bind id="KompostownikPojemnoscJest" nodeset="kompostownik/jest" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Kompostowni

k/wnio:Jest= 'T'"/>  

 <xf:bind id="NieruchomoscT" nodeset="nieruchomosc/zamieszkala" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 

'T'"/>  

 <xf:bind id="NieruchomoscB" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaBloki" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 

'B'"/>  

 <xf:bind id="NieruchomoscNotBNotC" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaNotBloki" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj != 

'B'"/>  

 <xf:bind id="NieruchomoscN" nodeset="nieruchomosc/niezamieszkala" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 

'N'"/>  

 <xf:bind id="NieruchomoscC" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaCzesciowo" 

relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 

'C'"/>  

 <xf:bind id="NieruchomoscTN" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaTN" 

relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'T') 

or (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'N')"/>  

 <xf:bind id="NieruchomoscBC" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalaBC" 

relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'B') 

or (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'C')"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:bind nodeset="instance('data')" relevant="true()">  

 <xf:bind id="OsobaFizyczna" nodeset="typPodatnika/osobaFizyczna" 

relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika= 

'osoba fizyczna') or 

(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika= 'osoba 

fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza')"/>  

 <xf:bind id="OsobaPrawna" nodeset="typPodatnika/osobaPrawna" 

relevant="(string(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatni

ka) = 'osoba prawna') or 

(string(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = 

'jednostka organizacyjna nie majÄ…ca osobowoĹ›ci prawnej')"/>  

 </xf:bind>  

 <xf:instance  id="main">  

 <wnio:Dokument>  

 <wnio:OpisDokumentu>  

 <meta:RodzajDokumentu>  

 <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>  

 </meta:RodzajDokumentu>  

 </wnio:OpisDokumentu>  
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 <wnio:DaneDokumentu>  

 <meta:Data typDaty="stworzony">  

 <meta:Czas/>  

 </meta:Data>  

 <str:Adresaci>  

 <meta:Podmiot>  

 <inst:Instytucja>  

 <inst:NazwaInstytucji>UrzÄ…d Gminy Wyry</inst:NazwaInstytucji>  

 <inst:Jednostka/>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy>43-175</adr:KodPocztowy>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc>Wyry</adr:Miejscowosc>  

 <adr:Ulica>ul. DÄ…browszczakĂłw</adr:Ulica>  

 <adr:Budynek>133</adr:Budynek>  

 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj/>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 <adr:Kontakt>  

 <adr:Telefon/>  

 <adr:Faks/>  

 </adr:Kontakt>  

 </inst:Instytucja>  

 </meta:Podmiot>  

 </str:Adresaci>  

 <str:Nadawcy>  

 <meta:Podmiot>  

 <inst:Instytucja>  

 <inst:IdInstytucji>  

 <inst:NIP>#NIPInst</inst:NIP>  

 <inst:KRS>#KRSInst</inst:KRS>  

 </inst:IdInstytucji>  

 <inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>  

 <inst:NazwaInstytucjiSkrocona/>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>  
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 <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>  

 <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>  

 <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>  

 <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>  

 <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>  

 <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>  

 <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>  

 <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>  

 <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>  

 </adr:Adres>  

 <adr:Kontakt>  

 <adr:Telefon/>  

 <adr:Faks/>  

 <adr:Email/>  

 </adr:Kontakt>  

 </inst:Instytucja>  

 <oso:Osoba>  

 <oso:IdOsoby>  

 <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>  

 </oso:IdOsoby>  

 <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>  

 <oso:ImieDrugie>#ImieDrugie</oso:ImieDrugie>  

 <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>  

 <oso:ImieMatki/>  

 <oso:ImieOjca/>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>  

 <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>  

 <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>  

 <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>  

 <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>  

 <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>  

 <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>  

 <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>  

 <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>  

 <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>  

 </adr:Adres>  

 <adr:Kontakt>  

 <adr:Telefon/>  
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 <adr:Faks/>  

 <adr:Email/>  

 </adr:Kontakt>  

 </oso:Osoba>  

 </meta:Podmiot>  

 </str:Nadawcy>  

 </wnio:DaneDokumentu>  

 <wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">  

 <wnio:DaneFormularza>  

 <wnio:KodFormularza>DO-1</wnio:KodFormularza>  

 <wnio:WariantFormularza>1</wnio:WariantFormularza>  

 <wnio:NazwaFormularza>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi</wnio:NazwaFormularza>  

 </wnio:DaneFormularza>  

 <wnio:Deklaracja>  

 <wnio:Naglowek>  

 <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>  

 <wnio:DataZlozenia/>  

 <wnio:DataKorekty/>  

 <wnio:DataZaistnieniaObowiazku/>  

 <wnio:IloscOsob/>  

 <wnio:InneOkolicznosci/>  

 <wnio:Uzasadnienie/>  

 </wnio:Naglowek>  

 <wnio:Podatnik>  

 <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>  

 <wnio:Inne/>  

 <wnio:TypPodatnika>osoba fizyczna</wnio:TypPodatnika>  

 </wnio:Podatnik>  

 <wnio:AdresDoKorespondencji>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  

 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj/>  

 <adr:Wojewodztwo/>  
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 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 </wnio:AdresDoKorespondencji>  

 <wnio:Wspolwlasciciele/>  

 <wnio:Nieruchomosc>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  

 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 <wnio:Dzialki>  

 <wnio:Dzialka>  

 <wnio:Obreb/>  

 <wnio:Numer/>  

 <wnio:KsiegaWieczysta/>  

 </wnio:Dzialka>  

 </wnio:Dzialki>  

 <wnio:SelektywnaZbiorka>  

 <wnio:Jest>T</wnio:Jest>  

 </wnio:SelektywnaZbiorka>  

 <wnio:Popiol>  

 <wnio:Jest>T</wnio:Jest>  

 </wnio:Popiol>  

 <wnio:Rodzaj>T</wnio:Rodzaj>  

 <wnio:Kompostownik>  

 <wnio:Jest>N</wnio:Jest>  

 <wnio:Pojemnosc/>  

 </wnio:Kompostownik>  

 <wnio:IloscMieszkancow/>  

 <wnio:Rozliczenia>  

 <wnio:RozliczenieIloscOsob>  
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 <wnio:Pozycje>  

 <wnio:Pozycja typ="Do5" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja typ="Pow5" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja selektywna="no">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 </wnio:Pozycje>  

 <wnio:SumaMiesiacSelektywna/>  

 <wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiacNieselektywna/>  

 <wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiac/>  

 <wnio:SumaMiesiacSlownie/>  

 </wnio:RozliczenieIloscOsob>  

 <wnio:RozliczeniaBloki>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="1" add="no" selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="2" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="3" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  
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 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="4" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="5" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="6" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="7" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="8" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="9" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  
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 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="10" add="no"  selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="1" add="no" selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="2" add="no"  selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="3" add="no"  selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="4" add="no"  selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="5" add="no"  selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="6" add="no" selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  
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 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="7" add="no" selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="8" add="no" selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="9" add="no" selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="10" add="no" selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka/>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 <wnio:SumaMiesiacSelektywna/>  

 <wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiacNieselektywna/>  

 <wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiacWszystko/>  

 <wnio:SumaMiesiacWszystkoSlownie/>  

 </wnio:RozliczeniaBloki>  

 <wnio:RozliczeniePojemniki>  

 <wnio:Pozycje>  

 <wnio:Pozycja kod="120l" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  
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 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="240l" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="1100l" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="4m3" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="7m3" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="10m3" selektywna="yes">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="120l" selektywna="no">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  
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 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="240l" selektywna="no">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="1100l" selektywna="no">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="4m3" selektywna="no">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="7m3" selektywna="no">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 <wnio:Pozycja kod="10m3" selektywna="no">  

 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>  

 <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>  

 </wnio:Pozycja>  

 </wnio:Pozycje>  

 <wnio:SumaMiesiacSelektywna/>  

 <wnio:SumaMiesiacSelektywnaZaokr/>  

 <wnio:SumaMiesiacSelektywnaSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiacNieselektywna/>  

 <wnio:SumaMiesiacNieselektywnaZaokr/>  

 <wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiac/>  
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 <wnio:SumaMiesiacSlownie/>  

 </wnio:RozliczeniePojemniki>  

 <wnio:SumaMiesiac/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSlownie/>  

 </wnio:Rozliczenia>  

 </wnio:Nieruchomosc>  

 </wnio:Deklaracja>  

 <str:Zalaczniki/>  

 </wnio:TrescDokumentu>  

 </wnio:Dokument>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance id="stawki" >  

 <stawki>  

 <stawkiPodatku>  

 <rok>2013</rok>  

 <iloscOsob>  

 <selektywna>12.00</selektywna>  

 <selektywnaPow5>1.00</selektywnaPow5>  

 <nieselektywna>18.00</nieselektywna>  

 </iloscOsob>  

 <pojemniki>  

 <selektywna>  

 <P120l>17.00</P120l>  

 <P240l>26.00</P240l>  

 <P1100l>60.00</P1100l>  

 <P4m3>370.00</P4m3>  

 <P7m3>490.00</P7m3>  

 <P10m3>670.00</P10m3>  

 </selektywna>  
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 <nieselektywna>  

 <P120l>24.00</P120l>  

 <P240l>36.00</P240l>  

 <P1100l>84.00</P1100l>  

 <P4m3>520.00</P4m3>  

 <P7m3>690.00</P7m3>  

 <P10m3>940.00</P10m3>  

 </nieselektywna>  

 </pojemniki>  

 <stawkiPodatkuBloki>  

 <selektywna>  

 <lo1>10.00</lo1>  

 <lo2>20.00</lo2>  

 <lo3>30.00</lo3>  

 <lo4>40.00</lo4>  

 <lo5>50.00</lo5>  

 <lo6>51.00</lo6>  

 <lo7>52.00</lo7>  

 <lo8>53.00</lo8>  

 <lo9>54.00</lo9>  

 <lo10>55.00</lo10>  

 </selektywna>  

 <nieselektywna>  

 <lo1>15.00</lo1>  

 <lo2>30.00</lo2>  

 <lo3>45.00</lo3>  

 <lo4>60.00</lo4>  

 <lo5>75.00</lo5>  

 <lo6>90.00</lo6>  

 <lo7>105.00</lo7>  

 <lo8>120.00</lo8>  

 <lo9>135.00</lo9>  

 <lo10>150.00</lo10>  

 </nieselektywna>  

 </stawkiPodatkuBloki>  

 </stawkiPodatku>  

 </stawki>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance id="rozliczeniaBlokiSelektywna_template">  
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 <wnio:RozliczeniaBloki>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob=""  add="yes" selektywna="yes">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 </wnio:RozliczeniaBloki>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance id="rozliczeniaBlokiNieselektywna_template">  

 <wnio:RozliczeniaBloki>  

 <wnio:RozliczenieBlok iloscOsob=""  add="yes"  selektywna="no">  

 <wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>  

 <wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>  

 <wnio:OplataMiesieczna/>  

 <wnio:OplataKwartalna/>  

 </wnio:RozliczenieBlok>  

 </wnio:RozliczeniaBloki>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance id="wspolwlasciciel_template">  

 <wnio:Wspolwlasciciele>  

 <wnio:Wspolwlasciciel>  

 <wnio:TypPodatnika>osoba fizyczna</wnio:TypPodatnika>  

 <wnio:Osoba>  

 <oso:IdOsoby>  

 <oso:PESEL/>  

 </oso:IdOsoby>  

 <oso:Imie/>  

 <oso:Nazwisko/>  

 <oso:ImieMatki/>  

 <oso:ImieOjca/>  

 <wnio:AdresZamieszkania>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  

 <adr:Lokal/>  
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 <adr:Kraj/>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 </wnio:AdresZamieszkania>  

 <wnio:AdresDoKorespondencji>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  

 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj/>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 </wnio:AdresDoKorespondencji>  

 <adr:Kontakt>  

 <adr:Telefon/>  

 <adr:Email/>  

 </adr:Kontakt>  

 </wnio:Osoba>  

 <wnio:Instytucja>  

 <inst:IdInstytucji>  

 <inst:NIP/>  

 <inst:REGON/>  

 </inst:IdInstytucji>  

 <inst:NazwaInstytucji/>  

 <inst:NazwaInstytucjiSkrocona/>  

 <wnio:AdresZamieszkania>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  
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 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj/>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 </wnio:AdresZamieszkania>  

 <wnio:AdresDoKorespondencji>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  

 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj/>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 </wnio:AdresDoKorespondencji>  

 <adr:Kontakt>  

 <adr:Telefon/>  

 <adr:Faks/>  

 <adr:Email/>  

 </adr:Kontakt>  

 </wnio:Instytucja>  

 </wnio:Wspolwlasciciel>  

 </wnio:Wspolwlasciciele>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance id="init-data">  

 <init-data/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="data" xxforms:validation="skip">  

 <main>  

 <pomoc/>  

 <templates>  

 <zalacznik>  

 <str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" nazwaPliku="">  
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 <str:DaneZalacznika/>  

 <str:OpisZalacznika/>  

 </str:Zalacznik>  

 </zalacznik>  

 <instytucja>  

 <inst:Instytucja>  

 <inst:IdInstytucji>  

 <inst:NIP/>  

 </inst:IdInstytucji>  

 <inst:NazwaInstytucji/>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  

 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 <adr:Kontakt>  

 <adr:Telefon/>  

 <adr:Email/>  

 </adr:Kontakt>  

 </inst:Instytucja>  

 </instytucja>  

 <osoba>  

 <oso:Osoba>  

 <oso:IdOsoby>  

 <oso:PESEL/>  

 <oso:NIP/>  

 </oso:IdOsoby>  

 <oso:Imie/>  

 <oso:Nazwisko/>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  
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 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  

 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 <adr:Kontakt>  

 <adr:Telefon/>  

 <adr:Email/>  

 </adr:Kontakt>  

 </oso:Osoba>  

 </osoba>  

 <wojewodztwo/>  

 <powiat/>  

 </templates>  

 <temp>  

 <wybor/>  

 <wojewodztwoWybor/>  

 <powiatWybor/>  

 <gminaWybor/>  

 <miejscowoscWybor/>  

 <ulicaWybor/>  

 </temp>  

 <ntemp>  

 <nwybor/>  

 <nwojewodztwoWybor/>  

 <npowiatWybor/>  

 <ngminaWybor/>  

 <nmiejscowoscWybor/>  

 <nulicaWybor/>  

 </ntemp>  

 <messages/>  

 <obowiazekZlozenia>  

 <P/>  

 <K/>  

 <Z/>  
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 <InneTak/>  

 <InneNie/>  

 </obowiazekZlozenia>  

 <nieruchomosc>  

 <zamieszkala/>  

 <zamieszkalaBloki/>  

 <zamieszkalaNotBloki/>  

 <niezamieszkala/>  

 <zamieszkalaCzesciowo/>  

 <zamieszkalaTN/>  

 <zamieszkalaBC/>  

 </nieruchomosc>  

 <typPodatnika>  

 <osobaFizyczna/>  

 <osobaPrawna/>  

 <jednostka/>  

 </typPodatnika>  

 <selektywnaZbiorka>  

 <jest/>  

 <brak/>  

 <oba/>  

 </selektywnaZbiorka>  

 <rodzajPodmiotuInne>  

 <jest/>  

 </rodzajPodmiotuInne>  

 <kompostownik>  

 <jest/>  

 </kompostownik>  

 </main>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance id="dzialka_template">  

 <wnio:Dzialki>  

 <wnio:Dzialka>  

 <wnio:Obreb/>  

 <wnio:Numer/>  

 </wnio:Dzialka>  

 </wnio:Dzialki>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance id="first-load">  
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 <isFirstLoad>Yes</isFirstLoad>  

 </xf:instance>  

 <xf:action ev:event="xforms-model-construct-done">  

 <xf:action if="0 ge string-length(xxforms:bind('DataDokumentu'))">  

 <xf:setvalue bind="DataDokumentu" value="substring-before(string(current-date()),'+')"/>  

 </xf:action>  

 <xf:action if="0 ge string-length(xxforms:bind('MiejscowoscDokumentu'))">  

 <xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaOsoba')) gt 0">  

 <xf:setvalue bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('NOMiejscowosc')"/>  

 </xf:action>  

 <xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaInstytucja')) gt 0">  

 <xf:setvalue bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('NIMiejscowosc')"/>  

 </xf:action>  

 </xf:action>  

 </xf:action>  

 <xf:instance  id="adres">  

 <adres>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>  

 <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>  

 <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>  

 <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>  

 <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>  

 <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>  

 <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>  

 <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>  

 <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>  

 <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>  

 </adr:Adres>  

 </adres>  

 </xf:instance>  

 <xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=KRAJE&amp;referencja=ref" 

elem="" id="slownik_kraj" instance="kraj" method="get" ref="instance('kraj')" replace="instance" 

separator="&amp;"/>  

 <xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&amp;referencja=ref" 

elem="" id="slownik_wojewodztwo" instance="wojewodztwo" method="get" 

ref="instance('wojewodztwo')" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_na

drzedna=wojewodztwoWybor" id="slownik_powiat" instance="powiat" method="get" 

ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 6414



 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrz

edna=powiatWybor" id="slownik_gmina" instance="gmina" method="get" 

ref="instance('data')/temp/powiatWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&amp;referencja=ref&amp;referen

cja_nadrzedna=gminaWybor" id="slownik_miejscowosc" instance="miejscowosc" method="get" 

ref="instance('data')/temp/gminaWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrze

dna=miejscowoscWybor" id="slownik_ulica" instance="ulica" method="get" 

ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:instance  id="kraj">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="wojewodztwo">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="powiat">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="gmina">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="miejscowosc">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="ulica">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

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

 <xf:send submission="slownik_kraj"/>  

 <xf:send submission="slownik_wojewodztwo"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:W

ojewodztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Woje

wodztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor" 

value="instance('wojewodztwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_powiat"/>  
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 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Po

wiat" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Powiat

" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/powiatWybor" 

value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_gmina"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:G

mina" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Gmina

" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/gminaWybor" 

value="instance('gmina')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_miejscowosc"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Mi

ejscowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Miejsc

owosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor" 

value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_ulica"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres//adr:Ul

ica" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres//adr:Ulica

" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/ulicaWybor" 

value="instance('ulica')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed"  

if="((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiork

a/wnio:Jest) = 'T') or 

((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/w

nio:Jest) = 'M')">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>  
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 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P120l"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P240l"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P1100l"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo1"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo2"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo4"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo5"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo6"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
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RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>  

 </xf:action>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed" 

if="((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiork

a/wnio:Jest) = 'N') or 

((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/w

nio:Jest) = 'M')">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P120l"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P240l"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1100l"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
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RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo1"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo2"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo3"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo4"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo5"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo6"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>  

 </xf:action>  

 </xf:action>  

 <xf:instance  id="nadres">  

 <nadres>  

 <adr:Adres>  

 <adr:KodPocztowy/>  

 <adr:Poczta/>  

 <adr:Miejscowosc/>  

 <adr:Ulica/>  

 <adr:Budynek/>  
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 <adr:Lokal/>  

 <adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>  

 <adr:Wojewodztwo/>  

 <adr:Powiat/>  

 <adr:Gmina/>  

 </adr:Adres>  

 </nadres>  

 </xf:instance>  

 <xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=KRAJE&amp;referencja=ref" 

elem="" id="nslownik_kraj" instance="nkraj" method="get" ref="instance('nkraj')" replace="instance" 

separator="&amp;"/>  

 <xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&amp;referencja=ref" 

elem="" id="nslownik_wojewodztwo" instance="nwojewodztwo" method="get" 

ref="instance('nwojewodztwo')" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_na

drzedna=nwojewodztwoWybor" id="nslownik_powiat" instance="npowiat" method="get" 

ref="instance('data')/ntemp/nwojewodztwoWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrz

edna=npowiatWybor" id="nslownik_gmina" instance="ngmina" method="get" 

ref="instance('data')/ntemp/npowiatWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&amp;referencja=ref&amp;referen

cja_nadrzedna=ngminaWybor" id="nslownik_miejscowosc" instance="nmiejscowosc" method="get" 

ref="instance('data')/ntemp/ngminaWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrze

dna=nmiejscowoscWybor" id="nslownik_ulica" instance="nulica" method="get" 

ref="instance('data')/ntemp/nmiejscowoscWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>  

 <xf:instance  id="nkraj">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="nwojewodztwo">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="npowiat">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="ngmina">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="nmiejscowosc">  

 <etykiety_ref/>  
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 </xf:instance>  

 <xf:instance  id="nulica">  

 <etykiety_ref/>  

 </xf:instance>  

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

 <xf:send submission="nslownik_kraj"/>  

 <xf:send submission="nslownik_wojewodztwo"/>  

<xf:setvalue 

 ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Woje

wodztwo" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>  

<xf:setvalue  ref="instance('data')/ntemp/nwojewodztwoWybor"

 value="instance('nwojewodztwo')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>  

 <xf:send submission="nslownik_powiat"/>  

<xf:setvalue 

 ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powi

at" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>  

<xf:setvalue  ref="instance('data')/ntemp/npowiatWybor"

 value="instance('npowiat')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>  

 <xf:send submission="nslownik_gmina"/>  

<xf:setvalue 

 ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmin

a" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>  

<xf:setvalue  ref="instance('data')/ntemp/ngminaWybor"

 value="instance('ngmina')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>  

 <xf:send submission="nslownik_miejscowosc"/>  

<xf:setvalue 

 ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejs

cowosc" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>  

<xf:setvalue  ref="instance('data')/ntemp/nmiejscowoscWybor"

 value="instance('nmiejscowosc')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>  

 <xf:send submission="nslownik_ulica"/>  

<xf:setvalue 

 ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica

" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>  

<xf:setvalue  ref="instance('data')/ntemp/nulicaWybor"

 value="instance('nulica')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>  

 </xf:action>  

 </xf:model>  

 <style type="text/css">  

TD. HelpTableTitleRow  {  font-weight: bold;  color:#000000;  background-color:#FFFF99; 

 font-size:13px;  text-align: center;  }  

TD. HelpTableRow  {  color:#CC0000;  background-color:#FFFFCC;  font-size:12px;  }  
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TD. MainTitleRow  {  font-weight: bold;  color:#FFFFFF;  background: -moz-linear-

gradient(top, #014890,#55aaee);  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 

from(#014890), to(#55aaee));  filter: 

progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', endColorstr='#55aaee');  font-

size:14px;  text-align: center;  padding-top: 20px;  padding-bottom: 20px;  }  

TD. TitleRow  {  font-weight: bold;  color:#FFFFFF;  background: -moz-linear-gradient(top, 

#014890,#55aaee);  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#014890), 

to(#55aaee));  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', 

endColorstr='#55aaee');  font-size:14px;  padding-top: 10px;  padding-bottom: 10px;  }  

TD. TitleRowNieruchomosc  {  font-weight: bold;  color:#FFFFFF;  background: -moz-

linear-gradient(top, #014890,#55aaee);  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, 

from(#014890), to(#55aaee));  filter: 

progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', endColorstr='#55aaee');  font-

size:14px;  padding-top: 10px;  padding-bottom: 10px;  }  

TD. TitleRowNieruchomosc1{font-weight: bold;  background-color: #EBF5FF; color:#014890;  font-

size:14px;  padding-top: 10px;  padding-bottom: 10px;}  

TD. DescriptionCellTitle  {  width: 200px;  }  

TD. DescriptionCell  {  font-size : 12px;  line-height:18px;  }  

TD. TitleCellNumber  {  width:50px;  background-color:#EBF5FF;  font-weight: bold; 

 color:#003366;  text-align:center;  display:none;  }  

TD. TitleCell  {  background-color:#fff;  font-weight: bold;  }  

TD. TitleRowSmall  {  background-color:#909090;  font-weight: bold;  }  

TD. DataCell  {  background-color:#fff;  }  

TD. HeaderTable  {  font-size:13px;  text-align: center;  font-weight: bold;  background-

color:#EBF5FF;  }  

TD. HeaderTable2VeryShort  {  font-size:13px;  text-align: center;  width:2%;  background-

color: #EBF5FF;  font-weight: bold;  }  

TD. HeaderTable2Short  {  font-size:13px;  text-align: center;  width:11%;  background-

color: #EBF5FF;  font-weight: bold;  }  

TD. HeaderTable2Medium  {  font-size:13px;  text-align: center;  width:20%;  background-

color: #EBF5FF;  }  

TD. HeaderTable40  {  font-size:13px;  text-align: center;  width:40%;  }  

TD. HeaderTable2Long  {  font-size:13px;  text-align: center;  width:58%;  background-

color: #EBF5FF;  font-weight: bold;  }  

TD. RowTable  {  font-size:14px;  text-align: center;  font-weight: bold;  padding-top : 20px; 

 padding-bottom : 10px;  }  

TD. TitleCellNumberTable  {  font-weight: bold;  width:50px;  }  

TD. TitleCellNumberTable2  {  font-weight: bold;  width:2%;  background-color: #EBF5FF; 

 text-align: center;  }  

TD. TitleCellTable  {  width:400px;  }  

TD. TitleCellTable2  {  width:20%;  }  

TD. HeaderTableVerySmall  {  font-size:10px;  text-align: center;  }  

TD. DataCellTableNumber  {  border-bottom-color:white;  border-bottom-width:0px;  font-

size:11px;  width:15%;  }  

TD. DataCellTableNumber2Short  {  border-bottom-color:white;  border-bottom-width:0px; 

 font-size:11px;  width:10%;  vertical-align: top;  }  
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TD. DataCellTableNumber2Long  {  border-bottom-color:white;  border-bottom-width:0px; 

 font-size:11px;  width:58%;  vertical-align: top;  }  

TD. DataCellTableValue  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-size:14px; 

 width:20%;  text-align: center;  }  

TD. DataCellTableValue2Short  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-size:14px; 

 width:10%;  text-align: center;  }  

TD. DataCellTableValueBold2Short  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-

size:14px;  width:10%;  text-align: center;  font-weight: bold;  }  

TD. DataCellTableValue2Medium  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-

size:14px;  width:20%;  text-align: center;  }  

TD. DataCellTableValue2Long  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-size:14px; 

 width:58%;  text-align: center;  }  

TD. DataCellTableValue2Section  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-

size:14px;  width:58%;  text-align: left;  }  

TD. DataCellTableValueSum  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-size:20px;  text-

align: center;  font-weight: bold;  }  

TD. DataCellTableValueSum2  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-size:20px;  text-

align: center;  font-weight: bold;  width : 10%;  }  

TD. DataCellTableValueSummary  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-

size:20px;  font-weight: bold;  }  

TD. TitleCellColspan2  {  background-color:#E8E8E8;  width:30%;  font-weight: bold;  }  

TD. DataCellColspan2  {  background-color:#E8E8E8;  width:70%;  font-weight: bold;  }  

TD. RepeatSectionSelect1  {  border-style:none;  width:140px;  font-size: 12px;}  

TD. RepeatSectionSelect1  select1{  font-size: 12px;}  

TD. RepeatSectionInput  {  border-style:none;  width:130px;  font-size: 12px;}  

RepeatSectionInput {  border-style:none;  width:130px;  font-size: 12px;} 

.XfRepeatInputShort input  {  width: 80px;  font-size: 12px;}  

TD. RepeatSectionOutput  {  border-style:none;  width:50px; text-align: center;  font-size: 

11px;}  

TD. RepeatSectionDelete  {  border-style:none;  width:20px;  }  

TD. SubTitleRow  {  width:20%;  background-color: #EBF5FF;  }  

TD. SubTitleRowCenter  {  width:20%;  background-color: #EBF5FF; text-align: center;font-

weight: bold;   }  

TD. ZalacznikiTitleCell1z1  {  width:20%;  font-weight: bold;  background-color: #EBF5FF; 

 }  

TD. ZalacznikiDataCell1z1  {  width:80%;  }  

TD. ZalacznikiTitleCell1z2  {  width:20%;  font-weight: bold;  background-color: #EBF5FF; 

 }  

TD. ZalacznikiDataCell1z2  {  width:30%;  }  

TD. ZalacznikiTitleCell1z3  {  width:10%;  font-weight: bold;  background-color: #EBF5FF; 

 }  

TD. ZalacznikiDataCell1z3  {  width:10%;  }  

TD. ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines {border-width:0px; font-size:12px;  width:20%;  text-align: 

center;}  
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TD. ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell {border-width:0px;  font-size:12px;  width:15%;  text-align: 

center;  }  

TD. ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold {border-width:0px;  font-size:12px;  width:15%;  text-

align: center;  font-weight: bold;}  

TD. ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell {border-width:0px;  font-size:12px;  width:20%;  text-align: 

center;  font-weight: bold;}  

TD. ZalacznikiRepeatSectionDelete  {  border-style:none;  width:10%;  text-align: right;}  

TD. ZalacznikiDataCellTableValue  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-

size:14px;  width:15%;  text-align: center;  }  

TD. ZalacznikiDataCellTableValue  input{width:80px}  

TD. ZalacznikiDataCellTableValueOneColumn  {  border-top-color:white;  border-top-width:0px;  font-

size:14px;  text-align: center;  width:50%;  }  

TD. ZalacznikiTitleCellTable  {  width:400px;  }  

TD.  WyliczeniaDataCell1z1 {width: 30%} 

.OstatniWiersz  {  border-bottom:1px solid #000;  }  

TD. ZalacznikiUlgaTitleCellTable  {  width:50%;  background-color: #EBF5FF;  }  

TD. WyliczeniaDataCellTableValueSummary  {  font-size:20px;  font-weight: bold; 

 color:#D00000 }  

*:required  {  background-color: yellow;  }  

*:invalid  {  background-color: red;  } 

.slownikiCzestotliwosc select1  { width: 100px; max-width: 100px; }  

TD. slownikiCzestotliwosc select1  { width: 100px; max-width: 100px; } 

 .slownikiWS { width: 300px; max-width: 500px; } 

.XfInputVeryLong input  {  width: 800px;  } 

.XfInputLong input  {  width: 630px;  } 

.XfInputShortLong input  {  width: 400px;  } 

.XfInputMedium input  {  width: 200px;  } 

.XfInputMediumShort input  {  width: 150px;  } 

.XfInputMediumVeryShort input  {  width: 100px;  } 

.XfInputShort input  {  width: 80px;  } 

.XfInputShortCenter input  {  width: 80px; text-align: center;  } 

.XfInputShortCenterRed input  {  width: 80px; text-align: center;font-weight: bold; 

 color:red; font-size:15px;  } 

.XfOutputShortCenterBlack{  text-align: left;font-weight: bold;  color:black; font-size:12px; 

 } 

.XfOutputShortCenterRed {  text-align: left;font-weight: bold;  color:#D00000; font-

size:14px;  } 

.XfInputVeryShort input  {  width: 50px;   }  

input  {  border:1px solid #55aaee;  }  

table  {  margin:4px;  border:1px solid #003366;  }  

table tr td  {  padding:5px;  font-family:Tahoma, Arial,serif;  border-bottom:1px solid 

#ddd;  font-size:13px;  }  
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#tab_top_form_rekord tr td  {  border-bottom:1px solid #ddd;  padding:4px;  }  

table tr td#head_td  {  padding:14px;  } 

.DescriptionCellTitle p  {  font-weight:bold;  font-size:13px;  }  

table#full_tab_bottom  {  border:1px solid #003366;  }  

table#full_tab_bottom tr#top  {  background:#EBF5FF;  height:40px;  font-weight:bold; 

 }  

TR. clean  { background : white;}  

 </style>  

 </head>  

 <body class="Body">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="HelpTableTitleRow" colspan="2">POMOC DO FORMULARZA</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="HelpTableRow">  

 <img height="15" src="https://epuap.gov.pl/orbeonServlet/ops/images/xforms/help.png" width="15"/>  

 </td>  

 <td class="HelpTableRow">pomoc</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="HelpTableRow">  

 <label class="xforms-alert-active xforms-alert" id="alert"/>  

 </td>  

 <td class="HelpTableRow">pole obowiÄ…zkowe do wypeĹ‚nienia</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="HelpTableRow">  

 <img height="15" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif" width="15"/>  

 <img height="15" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif" 

width="15"/>  

 </td>  

 <td class="HelpTableRow">znak "+" sĹ‚uĹĽÄ…cy do dodawania a znak "x" do usuwania sekcji</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber" rowspan="2">1</td>  

 <td class="TitleCell" colspan="2" rowspan="2" style="font-size: 14px;text-align: left; ">  
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 <br/>DO-1<br/>  

 <center>DEKLARACJA O WYSOKOĹšCI OPĹ�ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI</center>  

 <br/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="DescriptionCellTitle">  

 <b>Podstawa prawna:</b>  

 </td>  

 <td class="DescriptionCell">Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z pĂłĹşn. zm.)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DescriptionCellTitle">  

 <b>SkĹ‚adajÄ…cy:</b>  

 </td>  

 <td class="DescriptionCell">Formularz przeznaczony dla wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci w rozumieniu 

art. 2 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku 

w gminach</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DescriptionCellTitle">  

 <b>Organ, do ktĂłrego skĹ‚adana jest deklaracja:</b>  

 </td>  

 <td class="DescriptionCell">WĂłjt Gminy Wyry, ul. DÄ…browszczakĂłw 133, 43-175 Wyry</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DescriptionCellTitle">  

 <b>Termin skĹ‚adania deklaracji:</b>  

 </td>  

 <td class="DescriptionCell">Pierwszy termin skĹ‚adania do dnia 31 maja 2013 lub w ciÄ…gu 14 dni od 

dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚y zmiany danych okreĹ›lonych 

w deklaracji</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  
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 <td class="TitleRow" colspan="4">A. OKOLICZNOĹšCI POWODUJÄ„CE OBOWIÄ„ZEK 

ZĹ�OĹ»ENIA DEKLARACJI</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DataCell" colspan="4">  

 <xf:select1 appearance="full" bind="ObowiazekZlozenia">  

 <xf:item>  

 <xf:label>pierwsza deklaracja</xf:label>  

 <xf:value>P</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>korekta</xf:label>  

 <xf:value>K</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 <xf:group bind="K">  

 <tr>  

 <td colspan="4">Data zmiany : <xf:input bind="DataKorekty"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td width="20%">Korekta deklaracji dotyczy :</td>  

 <td width="20%">  

 <xf:select appearance="full" bind="IloscOsob">  

 <xf:item>  

 <xf:label>IloĹ›ci osĂłb </xf:label>  

 <xf:value>T</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select>  

 </td>  

 <td width="30%">  

 <xf:select appearance="full" bind="InneOkolicznosci">  

 <xf:item>  

 <xf:label>Inne okolicznoĹ›ci zmian :</xf:label>  

 <xf:value>T</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select>  

 </td>  
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 <td width="30%">  

 <xf:group bind="InneTak">  

 <xf:input bind="Uzasadnienie"/>  

 </xf:group>  

 </td>  

 </tr>  

 </xf:group>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleRow" colspan="3">B. DANE SKĹ�ADAJÄ„CEGO DEKLARACJÄ�</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRow" colspan="2">B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="SubTitleRow" colspan="3">OkreĹ›lenie podmiotu skĹ‚adajÄ…cego deklaracjÄ™:</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">4</td>  

 <td class="DataCell" style="width: 80%;" colspan="2">  

 <xf:select1 appearance="full" bind="TypPodatnika">  

 <xf:item>  

 <xf:label>osoba fizyczna</xf:label>  

 <xf:value>osoba fizyczna</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>jednostka organizacyjna nieposiadajÄ…ca osobowoĹ›ci prawnej</xf:label>  

 <xf:value>jednostka organizacyjna nie majÄ…ca osobowoĹ›ci prawnej</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>osoba prawna</xf:label>  

 <xf:value>osoba prawna</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  
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 <xf:group bind="OsobaFizyczna">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">55</td>  

 <td class="TitleCell" style="width: 20%;">Nazwisko</td>  

 <td class="DataCell" style="width: 30%;">  

 <xf:input bind="NNazwisko" class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >  

 <xf:help>Nazwisko osoby skĹ‚adajÄ…cej wniosek</xf:help>  

 </xf:input>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">55</td>  

 <td class="TitleCell" style="width: 20%;">ImiÄ™</td>  

 <td class="DataCell" style="width: 30%;">  

 <xf:input bind="NImie" class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >  

 <xf:help>ImiÄ™ osoby skĹ‚adajÄ…cej wniosek</xf:help>  

 </xf:input>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">55</td>  

 <td class="TitleCell" style="width: 20%;">Drugie imiÄ™</td>  

 <td class="DataCell" style="width: 30%;">  

 <xf:input bind="NImieDrugie" class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >  

 <xf:help>Drugie imiÄ™ osoby skĹ‚adajÄ…cej wniosek</xf:help>  

 </xf:input>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">6</td>  

 <td class="TitleCell" style="width: 20%;">PESEL</td>  

 <td class="DataCell" style="width: 80%;">  

 <xf:input bind="NPESEL" class="XfInputMedium">  

 <xf:help>Numer Pesel skĹ‚adajÄ…cej wniosek</xf:help>  

 </xf:input>  

 </td>  

 </tr>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="OsobaPrawna">  
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 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">5</td>  

 <td class="TitleCell">Nazwa peĹ‚na</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NNazwa" class="XfInputLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">6</td>  

 <td class="TitleCell">NIP</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NINIP" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">6</td>  

 <td class="TitleCell">REGON</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NIREGON" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </xf:group>  

 <tr>  

 <td class="SubTitleRow" colspan="4">Rodzaj wĹ‚asnoĹ›ci / wĹ‚adania:</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber"/>  

 <td class="DataCell" colspan="2">  

 <xf:select1 appearance="full" bind="RodzajPodmiotu">  

 <xf:item>  

 <xf:label>wĹ‚aĹ›ciciel</xf:label>  

 <xf:value>1</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>uĹĽytkownik wieczysty</xf:label>  

 <xf:value>7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>posiadacz</xf:label>  
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 <xf:value>3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciel</xf:label>  

 <xf:value>2</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>wspĂłĹ‚posiadacz</xf:label>  

 <xf:value>4</xf:value>  

 </xf:item>  

<!--<xf:item><xf:label>6. najemca</xf:label><xf:value>10</xf:value></xf:item><xf:item><xf:label>7. 

dzierĹĽawca</xf:label><xf:value>11</xf:value></xf:item><xf:item><xf:label>8. zarzÄ…dca 

nieruchomoĹ›ci</xf:label><xf:value>12</xf:value></xf:item>  -->     

   <xf:item>  

 <xf:label>jednostka organizacyjna lub osoba posiadajÄ…ca nieruchomoĹ›Ä‡ w zarzÄ…dzie</xf:label>  

 <xf:value>13</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>inny podmiot wĹ‚adajÄ…cy nieruchomoĹ›ciÄ…</xf:label>  

 <xf:value>9</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRow" colspan="2">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</td>  

 </tr>  

 <xf:group bind="OsobaFizyczna">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">18</td>  

 <td class="TitleCell">Kraj</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  
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 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">19</td>  

 <td class="TitleCell">WojewĂłdztwo</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" 

ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewod

ztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor" 

value="instance('wojewodztwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_powiat"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">20</td>  

 <td class="TitleCell">Powiat</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

 <xf:itemset ref="instance('powiat')/opt">  

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  
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 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" 

value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/powiatWybor" 

value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_gmina"/>  

 <xf:send submission="slownik_miejscowosc"/>  

 <xf:send submission="slownik_ulica"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">21</td>  

 <td class="TitleCell">Gmina</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" 

value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/gminaWybor" 

value="instance('gmina')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:

Osoba/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_miejscowosc"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">25</td>  

 <td class="TitleCell">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  
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 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" 

ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscow

osc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor" 

value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmio

t/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_ulica"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">22</td>  

 <td class="TitleCell">Ulica</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" 

value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/ulicaWybor" 

value="instance('ulica')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:O

soba/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>  
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 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">23</td>  

 <td class="TitleCell">Nr domu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NOBudynek" class="XfInputVeryShort"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">24</td>  

 <td class="TitleCell">Nr lokalu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NOLokal" class="XfInputVeryShort"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">26</td>  

 <td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NOKodPocztowy" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">27</td>  

 <td class="TitleCell">Poczta</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NOPoczta" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Telefon</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NOTelefon" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  
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 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Email</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NOEmail" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="OsobaPrawna">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">8</td>  

 <td class="TitleCell">Kraj</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Kraj"

>  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">9</td>  

 <td class="TitleCell">WojewĂłdztwo</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" 

ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  
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 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Woje

wodztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor" 

value="instance('wojewodztwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_powiat"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">10</td>  

 <td class="TitleCell">Powiat</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

 <xf:itemset ref="instance('powiat')/opt">  

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powia

t" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/powiatWybor" 

value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_gmina"/>  

 <xf:send submission="slownik_miejscowosc"/>  

 <xf:send submission="slownik_ulica"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">11</td>  

 <td class="TitleCell">Gmina</td>  

 <td class="DataCell">  
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 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmin

a" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/gminaWybor" 

value="instance('gmina')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:I

nstytucja/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_miejscowosc"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">12</td>  

 <td class="TitleCell">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" 

ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejs

cowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor" 

value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmio

t/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>  

 <xf:send submission="slownik_ulica"/>  
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 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">12</td>  

 <td class="TitleCell">Ulica</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" class="slownikiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica">  

 <xf:label>  

 <span/>  

 </xf:label>  

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

 <xf:label ref="item"/>  

 <xf:value ref="item"/>  

 </xf:itemset>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica

" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>  

 <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/ulicaWybor" 

value="instance('ulica')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:In

stytucja/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">13</td>  

 <td class="TitleCell">Nr domu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NIBudynek" class="XfInputVeryShort"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">14</td>  

 <td class="TitleCell">Nr lokalu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NILokal" class="XfInputVeryShort"/>  

 </td>  
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 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">16</td>  

 <td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NIKodPocztowy" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Poczta</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NIPoczta" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Telefon</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NITelefon" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Email</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NIEmail" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </xf:group>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRow" colspan="2">B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisaÄ‡ jeĹ›li adres 

jest inny niĹĽ adres zamieszkania / siedziby wpisany w czÄ™Ĺ›ci B.2.)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  

 <td class="DataCell">  
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 <xf:input bind="MiejscowoscKorespondencja" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="KodPocztowyKorespondencja" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Gmina</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="GminaKorespondencja" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Ulica</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="UlicaKorespondencja" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Nr domu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NrDomuKorespondencja" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Nr lokalu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NrLokaluKorespondencja" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  
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 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Poczta</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="PocztaKorespondencja" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleRow" colspan="3">C. OZNACZENIE NIERUCHOMOĹšCI, NA KTĂ“REJ 

POWSTAJÄ„ ODPADY KOMUNALNE</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NNOMiejscowosc" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NNOKodPocztowy" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Gmina</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NNOGmina" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Ulica</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NNOUlica" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  
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 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Nr domu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NNOBudynek" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Nr lokalu</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NNOLokal" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">ObrÄ™b</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="ObrebDzialki" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Nr dziaĹ‚ki</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="NrDzialki" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">17</td>  

 <td class="TitleCell">Nr ksiÄ™gi wieczystej</td>  

 <td class="DataCell">  

 <xf:input bind="KsiegaWieczysta" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <!-- ADRES DO KORESPONDENCJI -->  
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 <!--<xf:help>--><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:none; width: 

100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCell" style="width: 30%">Rodzaj nieruchomoĹ›ci</td>  

 <td class="DataCell" style="width: 70%">  

 <xf:select1 appearance="full" bind="RodzajNieruchomosc">  

 <xf:item>  

 <xf:label>NieruchomoĹ›Ä‡ zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na ktĂłrej 

zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy</xf:label>  

 <xf:value>T</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>NieruchomoĹ›Ä‡ zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na ktĂłrej 

zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy</xf:label>  

 <xf:value>B</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>NieruchomoĹ›Ä‡, na ktĂłrej nie zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… odpady 

komunalne np. nieruchomoĹ›ci wykorzystywane do prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej, zakĹ‚ady 

pracy, altany, ogrĂłdki dziaĹ‚kowe, budynki uĹĽytecznoĹ›ci publicznej</xf:label>  

 <xf:value>N</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>NieruchomoĹ›Ä‡, ktĂłra w czÄ™Ĺ›ci stanowi nieruchomoĹ›Ä‡ na ktĂłrej zamieszkujÄ… 

mieszkaĹ„cy, a w czÄ™Ĺ›ci nieruchomoĹ›Ä‡, na ktĂłrej nie zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… 

odpady komunalne</xf:label>  

 <xf:value>C</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka

/wnio:Jest" value="'T'"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>  
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 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
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RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" 

value="0"/>  

 <xf:delete 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']" />  

 </xf:action>  
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 </xf:select1>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleRow" colspan="3">D. WYSOKOĹšÄ† OPĹ�ATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRow" colspan="2">D.1. SPOSĂ“B ZBIĂ“RKI ODPADĂ“W 

KOMUNALNYCH</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCell" style="width: 30%">  

 SposĂłb zbierania odpadĂłw komunalnych  

 </td>  

 <td class="DataCell" style="width: 70%">  

 <xf:group bind="NieruchomoscBC">  

 <xf:select1 appearance="full" bind="SelektywnaZbiorka">  

 <xf:item>  

 <xf:label>ProwadzÄ™ selektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</xf:label>  

 <xf:value>T</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>Nie prowadzÄ™ selektywnego zbierania odpadĂłw komunalnych</xf:label>  

 <xf:value>N</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>Odpady bÄ™dÄ… zbierane w sposĂłb selektywny oraz nieselektywny</xf:label>  

 <xf:value>M</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
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RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo1"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo2"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo4"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo5"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo6"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>  
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 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P120l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P240l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P1100l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo1"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo2"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo4"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
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RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo5"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo6"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo7"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo8"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo9"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo10"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P120l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P240l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1100l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>  
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 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="NieruchomoscTN">  

 <xf:select1 appearance="full" bind="SelektywnaZbiorka">  

 <xf:item>  

 <xf:label>ProwadzÄ™ selektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</xf:label>  

 <xf:value>T</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>Nie prowadzÄ™ selektywnego zbierania odpadĂłw komunalnych</xf:label>  

 <xf:value>N</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:action ev:event="xforms-value-changed">  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo1"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo2"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo4"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo5"/>  
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 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo6"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P120l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P240l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P1100l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
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RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo1"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo2"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo4"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo5"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo6"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo7"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo8"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo9"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 

'M')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo10"/>  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 92 – Poz. 6414



 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='120l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P120l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='240l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P240l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1100l'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1100l"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>  

 <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')" 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka" 

value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>  

 </xf:action>  

 </xf:select1>  

 </xf:group>  

 </td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="TitleCell" style="width: 30%">Czy nieruchomoĹ›Ä‡ wskazana w dziale D niniejszej 

deklaracji wyposaĹĽona jest w kompostownik?</td>  

 <td class="DataCell" style="width: 70%">  

 <xf:select1 appearance="full" bind="Kompostownik">  

 <xf:item>  

 <xf:label>TAK</xf:label>  

 <xf:value>T</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>NIE</xf:label>  

 <xf:value>N</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 <xf:group bind="KompostownikPojemnoscJest">PojemnoĹ›Ä‡: <xf:input 

bind="KompostownikPojemnosc"/> m<sup>3</sup>  
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 </xf:group>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:group bind="NieruchomoscT">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA WĹ�AĹšCICIELI NIERUCHOMOĹšCI 

ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >IloĹ›Ä‡ osĂłb 

zamieszkujÄ…cych nieruchomoĹ›Ä‡ (do 5 osĂłb wĹ‚Ä…cznie): </td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">  

 <xf:input 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"/> 

osob(a/y)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz  XfOutputShortCenterBlack">MiesiÄ™czna stawka 

opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca (do 5 osĂłb wĹ‚Ä…cznie):</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="StawkaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">WysokoĹ›Ä‡ 

miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami  (do 5 osĂłb wĹ‚Ä…cznie)</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="KwotaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 <tr>  
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 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >IloĹ›Ä‡ osĂłb 

zamieszkujÄ…cych nieruchomoĹ›Ä‡ (powyĹĽej 5 osĂłb): </td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">  

 <xf:input bind="IloscPow5Selektywna"/> osob(a/y)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz  XfOutputShortCenterBlack">MiesiÄ™czna stawka 

opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca (powyĹĽej 5 osĂłb):</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="StawkaPow5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">WysokoĹ›Ä‡ 

miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami  (powyĹĽej 5 osĂłb)</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="KwotaPow5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td colspan="2"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  
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 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >IloĹ›Ä‡ osĂłb 

zamieszkujÄ…cych nieruchomoĹ›Ä‡ : </td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">  

 <xf:input bind="IloscNieselektywna"/> osob(a/y)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz  XfOutputShortCenterBlack">MiesiÄ™czna stawka 

opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca:</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="StawkaNieselektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="SumaMiesiacNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  
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 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="NieruchomoscB">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA WĹ�AĹšCICIELI NIERUCHOMOĹšCI 

ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 WYSZCZEGĂ“LNIENIE  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 ILOĹšÄ† GOSPODARSTW  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">  

 STAWKA ZA<br/> GOSPODARSTWO DOMOWE  
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 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">  

 OPĹ�ATA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:repeat bind="RozliczenieBlokSelektywna" id="skladnikRepeatBlokSelektywnaB">  

 <xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 Gospodarstwo domowe <br/>  

 <xf:output bind="IloscOsobBlokSelektywna"/>-osobowe  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokSelektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="StawkaBlokSelektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokSelektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 <xf:repeat bind="RozliczenieBlokAddSelektywna" 

id="skladnikRepeatRozliczenieBlokiAddSelektywnaB">  

 <xf:group>  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 98 – Poz. 6414



 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 Gospodarstwo domowe <br/>  

 <xf:input bind="IloscOsobBlokAddSelektywna" class="XfInputShort"/>-osobowe  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokAddSelektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="StawkaBlokAddSelektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokAddSelektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete">  

 <xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteRozliczenieBlokAddSelektywnaB">  

 <xf:label>  

 <img height="20" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif" 

width="20"/>  

 </xf:label>  

 <xf:action ev:event="DOMActivate">  

 <xf:delete at="index('skladnikRepeatRozliczenieBlokiAddSelektywna')" 

bind="RozliczenieBlokAddSelektywna"/>  

 </xf:action>  

 </xf:trigger>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 <xf:trigger appearance="minimal" class="section" id="AddPojemnikiB">  
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 <xf:action ev:event="DOMActivate">  

 <xf:action ev:event="DOMActivate" 

if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w

nio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']) = 3">  

 <xf:message level="modal">Nie moĹĽna dodaÄ‡ kolejnego elementu!</xf:message>  

 </xf:action>  

 <xf:action ev:event="DOMActivate" 

if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w

nio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']) &lt; 3">  

 <xf:insert  

 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w

nio:RozliczeniaBloki" 

 ev:event="DOMActivate" 

 nodeset="wnio:RozliczenieBlok" 

 origin="instance('rozliczeniaBlokiSelektywna_template')/wnio:RozliczenieBlok" />  

 </xf:action>  

 </xf:action>  

 <xf:label>  

 <br/>  

 <img height="15" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif" 

width="15"/>Dodaj inne rozliczenie w budynkach wielorodzinnych - blokach (zbiĂłrka 

selektywna)</xf:label>  

 </xf:trigger>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - zbiĂłrka 

selektywna  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">  

 <xf:output bind="RozliczenieBlokSumaSelektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami  - zbiĂłrka selektywna- 

sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">  
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 <xf:input bind="RozliczenieBlokSumaSelektywnaSlownie" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 WYSZCZEGĂ“LNIENIE  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 ILOĹšÄ† GOSPODARSTW  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">  

 STAWKA ZA<br/> GOSPODARSTWO DOMOWE  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">  

 OPĹ�ATA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:repeat bind="RozliczenieBlokNieselektywna" id="skladnikRepeatBlokNieselektywnaB">  

 <xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  
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 Gospodarstwo domowe <br/>  

 <xf:output bind="IloscOsobBlokNieselektywna"/>-osobowe  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokNieselektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="StawkaBlokNieselektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 <xf:repeat bind="RozliczenieBlokAddNieselektywna" 

id="skladnikRepeatRozliczenieBlokiAddNieselektywnaB">  

 <xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 Gospodarstwo domowe <br/>  

 <xf:input bind="IloscOsobBlokAddNieselektywna" class="XfInputShort"/>-osobowe  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokAddNieselektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="StawkaBlokAddNieselektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 102 – Poz. 6414



 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokAddNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete">  

 <xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteRozliczenieBlokAddNieselektywnaB">  

 <xf:label>  

 <img height="20" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif" 

width="20"/>  

 </xf:label>  

 <xf:action ev:event="DOMActivate">  

 <xf:delete at="index('skladnikRepeatRozliczenieBlokiAddNieselektywna')" 

bind="RozliczenieBlokAddNieselektywna"/>  

 </xf:action>  

 </xf:trigger>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 <xf:trigger appearance="minimal" class="section" id="AddRozliczenieBlokiNieselektywnaB">  

 <xf:action ev:event="DOMActivate">  

 <xf:insert  

 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w

nio:RozliczeniaBloki" 

 ev:event="DOMActivate" 

 nodeset="wnio:RozliczenieBlok" 

 origin="instance('rozliczeniaBlokiNieselektywna_template')/wnio:RozliczenieBlok" />  

 </xf:action>  

 <xf:label>  

 <br/>  

 <img height="15" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif" 

width="15"/>Dodaj inne rozliczenie w budynkach wielorodzinnych - blokach (zbiĂłrka 

nieselektywna)</xf:label>  
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 </xf:trigger>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbiĂłrka 

nieselektywna  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">  

 <xf:output bind="RozliczenieBlokSumaNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami  - zbiĂłrka nieselektywna- 

sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">  

 <xf:input bind="RozliczenieBlokSumaNieselektywnaSlownie" class="XfInputMedium"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="RozliczenieBlokSumaWszystko">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  
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 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="RozliczenieBlokSumaWszystkoSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="NieruchomoscN">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA WĹ�AĹšCICIELI NIERUCHOMOĹšCI, NA 

KTĂ“REJ NIE ZAMIESZKUJÄ„ MIESZKAĹ�CY, A POWSTAJÄ„ ODPADY KOMUNALNE</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 POJEMNOĹšÄ†<BR/>POJEMNIKA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 ILOĹšÄ† POJEMNIKĂ“W  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  
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 CZÄ�STOTLIWOĹšÄ†  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">  

 STAWKA OPĹ�ATY<br/>ZA POJEMNIK  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">  

 OPĹ�ATA MIESIÄ�CZNA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" id="skladnikRepeatPojemnikSelektywnaN">  

 <xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna">  

 <xf:item>  

 <xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>  

 <xf:value>0.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>1x w miesiÄ…cu (12x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>1.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w miesiÄ…cu (26x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>2.2</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>4.3</xf:value>  
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 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>8.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>13.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>17.3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>21.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>26.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  
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 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  
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 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 POJEMNOĹšÄ†<BR/>POJEMNIKA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 ILOĹšÄ† POJEMNIKĂ“W  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 CZÄ�STOTLIWOĹšÄ†  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">  

 STAWKA OPĹ�ATY<br/>ZA POJEMNIK  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">  

 OPĹ�ATA MIESIÄ�CZNA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna" 

id="skladnikRepeatPojemnikNieselektywnaN">  

 <xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna">  

 <xf:item>  

 <xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>  

 <xf:value>0.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>1x w miesiÄ…cu (12x w roku)</xf:label>  
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 <xf:value>1.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w miesiÄ…cu (26x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>2.2</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>4.3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>8.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>13.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>17.3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>21.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>26.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  
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 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  
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 </xf:group>  

 <xf:group bind="NieruchomoscC">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA WĹ�AĹšCICIELI NIERUCHOMOĹšCI, KTĂ“RA 

W CZÄ�ĹšCI STANOWI NIERUCHOMOĹšÄ†, NA KTĂ“REJ ZAMIESZKUJÄ„ MIESZKAĹ�CY, 

A W  

 CZÄ�ĹšCI NIERUCHOMOĹšÄ†, NA KTĂ“REJ NIE ZAMIESZKUJÄ„ MIESZKAĹ�CY, 

A POWSTAJÄ„ ODPADY KOMUNALNE.</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <!--Sekcja D.1.A-->  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >IloĹ›Ä‡ osĂłb 

zamieszkujÄ…cych nieruchomoĹ›Ä‡ (do 5 osĂłb wĹ‚Ä…cznie): </td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">  

 <xf:input bind="IloscDo5Selektywna"/> osob(a/y)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz  XfOutputShortCenterBlack">MiesiÄ™czna stawka 

opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca (do 5 osĂłb wĹ‚Ä…cznie):</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="StawkaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">WysokoĹ›Ä‡ 

miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami  (do 5 osĂłb wĹ‚Ä…cznie)</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="KwotaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 112 – Poz. 6414



 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >IloĹ›Ä‡ osĂłb 

zamieszkujÄ…cych nieruchomoĹ›Ä‡ (powyĹĽej 5 osĂłb): </td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">  

 <xf:input bind="IloscPow5Selektywna"/> osob(a/y)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz  XfOutputShortCenterBlack">MiesiÄ™czna stawka 

opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca (powyĹĽej 5 osĂłb):</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="StawkaPow5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">WysokoĹ›Ä‡ 

miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami  (powyĹĽej 5 osĂłb)</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="KwotaPow5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td colspan="2"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  
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 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >IloĹ›Ä‡ osĂłb 

zamieszkujÄ…cych nieruchomoĹ›Ä‡ : </td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">  

 <xf:input bind="IloscNieselektywna"/> osob(a/y)</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz  XfOutputShortCenterBlack">MiesiÄ™czna stawka 

opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca:</td>  

 <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">  

 <xf:output bind="StawkaNieselektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zĹ‚</td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="SumaMiesiacNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  
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 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <!--Sekcja D.2-->  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 POJEMNOĹšÄ†<BR/>POJEMNIKA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 ILOĹšÄ† POJEMNIKĂ“W  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 CZÄ�STOTLIWOĹšÄ†  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">  

 STAWKA OPĹ�ATY<br/>ZA POJEMNIK  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">  

 OPĹ�ATA MIESIÄ�CZNA  

 </td>  
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 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" id="skladnikRepeatPojemnikSelektywnaC">  

 <xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna">  

 <xf:item>  

 <xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>  

 <xf:value>0.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>1x w miesiÄ…cu (12x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>1.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w miesiÄ…cu (26x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>2.2</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>4.3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>8.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>13.0</xf:value>  
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 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>17.3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>21.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>26.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  
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 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">  

 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="TitleCellNumber">3</td>  

 <td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadĂłw komunalnych</td>  

 </tr>  

 <tr>  

 <td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 POJEMNOĹšÄ†<BR/>POJEMNIKA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 ILOĹšÄ† POJEMNIKĂ“W  

 </td>  
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 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">  

 CZÄ�STOTLIWOĹšÄ†  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">  

 STAWKA OPĹ�ATY<br/>ZA POJEMNIK  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">  

 OPĹ�ATA MIESIÄ�CZNA  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  

 </tr>  

 </table>  

 <xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna" 

id="skladnikRepeatPojemnikNieselektywnaC">  

 <xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 IloĹ›Ä‡  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna" class="XfInputShort"/>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">  

 <xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna">  

 <xf:item>  

 <xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>  

 <xf:value>0.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>1x w miesiÄ…cu (12x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>1.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w miesiÄ…cu (26x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>2.2</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  
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 <xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>4.3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>8.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>13.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>17.3</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>21.7</xf:value>  

 </xf:item>  

 <xf:item>  

 <xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>  

 <xf:value>26.0</xf:value>  

 </xf:item>  

 </xf:select1>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">  

 Stawka  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" class="XfRepeatInputShort"  >  

 <xf:label/>  

 <xf:alert>NieprawidĹ‚owa wartoĹ›Ä‡. Miejsca dziesiÄ™tne naleĹĽy odzieliÄ‡ kropkÄ…. Wymagane 

4 miejsca po kropce.</xf:alert>  

 </xf:input>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >  

 Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output>  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>  
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 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 </xf:repeat>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 </xf:group>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla osĂłb 

prowadzÄ…cych SELEKTYWNE zbieranie odpadĂłw  

 </td>  
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 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - dla osĂłb prowadzÄ…cych 

SELEKTYWNE zbieranie odpadĂłw- sĹ‚ownie</td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-

align:left" >  

 WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla osĂłb 

prowadzÄ…cych NIESELEKTYWNE zbieranie odpadĂłw  

 </td>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-

align:left">  

 <xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">  

 <xf:label/>  

 </xf:output> zĹ‚  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">  

 <tr>  

 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-

align:left">  

 WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami - dla osĂłb prowadzÄ…cych 

NIESELEKTYWNE zbieranie odpadĂłw- sĹ‚ownie</td>  
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 <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-

align:left" colspan="2">  

 <xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>  

 </td>  

 </tr>  

 </table>  

 <!-- Sekcja D.3-->  

 <!--  

 <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel/>  

 <wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel/>  

- ->  

</td>  

</tr>  

</table>  

</xf:group>  

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

<tr>  

<td class="TitleCellNumber">3</td>  

<td class="ZalacznikiTitleCell1z1" colspan="2">Dodaj wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciela</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">  

<xf:trigger appearance="minimal" class="section" id="AddWspolwlasciciel">  

<xf:action ev:event="DOMActivate">  

<xf:insert context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwlasciciele"  

nodeset="wnio:Wspolwlasciciel" origin="instance('wspolwlasciciel_template')/wnio:Wspolwlasciciel" 

/>  

</xf:action>  

<xf:label>  

<img height="15" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif" width="15"/> 

Dodaj wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciela</xf:label>  

</xf:trigger>  

<br/>  

<xf:repeat id="skladnikRepeatWspolwlasciciel" nodeset="." 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwlasciciele/wnio:Wspolwlasci

ciel" >  

<xf:group>  

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:none 1px black; width: 100%;">  
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<tr>  

<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="7" style="width:90%; border: 1px none; background-

color:white">WspoĹ‚wĹ‚aĹ›ciciel nr :<xf:output value="position()"/>  

</td>  

<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete" style="width:10%">  

<xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteWspolwlasciciel">  

<xf:label>  

<img height="20" src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif" 

width="20"/>  

</xf:label>  

<xf:action ev:event="DOMActivate">  

<xf:delete at="index('skladnikRepeatWspolwlasciciel')" bind="Wspolwlasciciel"/>  

</xf:action>  

</xf:trigger>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="8" style="width:90%; border: 1px none">  

<xf:select1 appearance="full" ref="wnio:TypPodatnika">  

<xf:item>  

<xf:label>osoba fizyczna</xf:label>  

<xf:value>osoba fizyczna</xf:value>  

</xf:item>  

<xf:item>  

<xf:label>osoba prawna</xf:label>  

<xf:value>osoba prawna</xf:value>  

</xf:item>  

</xf:select1>  

</td>  

</tr>  

<xf:group ref=".[wnio:TypPodatnika='osoba fizyczna']">  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nazwisko</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">ImiÄ™</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/oso:Imie" class="XfInputMedium"/>  
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</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >Pesel</td>  

<td colspan="6" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >  

<xf:input ref="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Adres email</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Numer telefonu</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres zamieszkania</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">WojewĂłdztwo</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>  
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<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Budynek" class="XfInputShort"/> 

/  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Lokal" class="XfInputShort"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:KodPocztowy" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres do korespondencji</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Kraj" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">WojewĂłdztwo</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  
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<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Budynek" 

class="XfInputShort"/> /  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Lokal" 

class="XfInputShort"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:KodPocztowy" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  
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</tr>  

</xf:group>  

<xf:group ref=".[wnio:TypPodatnika='osoba prawna']">  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">PeĹ‚na nazwa</td>  

<td colspan="6" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >NIP</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >REGON</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Adres email</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Numer telefonu</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres zamieszkania</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">WojewĂłdztwo</td>  
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<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Budynek" 

class="XfInputShort"/> /  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Lokal" class="XfInputShort"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:KodPocztowy" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  
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</tr>  

<tr>  

<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres do korespondencji</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Kraj" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">WojewĂłdztwo</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Budynek" 

class="XfInputShort"/> /  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Lokal" 

class="XfInputShort"/>  

</td>  
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</tr>  

<tr>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">MiejscowoĹ›Ä‡</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>  

<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">  

<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:KodPocztowy" 

class="XfInputMedium"/>  

</td>  

</tr>  

</xf:group>  

</table>  

</xf:group>  

</xf:repeat>  

</td>  

</tr>  

</table>  

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

<tr>  

<td class="TitleRow" colspan="3">ZAĹ�Ä„CZNIKI</td>  

</tr>  

<tr>  

<td  class="HelpTableRowList">  

<xf:repeat border="0" id="repeat_id_zalaczniki" 

nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">  

<div>  

<xf:upload ref="str:DaneZalacznika">  

<xf:filename ref="../@nazwaPliku" />  

</xf:upload>  

</div>  

</xf:repeat>  

<xf:trigger appearance="minimal" class="section">  

<xf:label>  

<img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif"/>  

</xf:label>  

<xf:action ev:event="DOMActivate">  
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<xf:action ev:event="DOMActivate" 

if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) = 2">  

<xf:message level="modal">Nie moĹĽna dodaÄ‡ kolejnego elementu!</xf:message>  

</xf:action>  

<xf:action ev:event="DOMActivate" 

if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) &lt; 2">  

<xf:insert  

at="index('repeat_id_zalaczniki')"  

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"  

ev:event="DOMActivate"  

nodeset="str:Zalacznik"  

origin="instance('data')/templates/zalacznik/str:Zalacznik" position="after"/>  

</xf:action>  

</xf:action>  

</xf:trigger>  

<xf:trigger appearance="minimal" class="section">  

<xf:label>  

<img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif"/>  

</xf:label>  

<xf:delete  

at="index('repeat_id_zalaczniki')"  

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"  

ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"/>  

</xf:trigger>  

<div  

style="padding-left: 20px;padding-top: 5px;">  

WciĹ›nij przycisk <img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif"/> aby 

dodaÄ‡ kolejny zaĹ‚Ä…cznik.<br/>  

WciĹ›nij przycisk <img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif"/> 

aby usunÄ…Ä‡ aktualnie edytowany (podĹ›wietlony) zaĹ‚Ä…cznik.<br/>  

</div>  

</td>  

</tr>  

</table>  

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

<tr>  

<td class="TitleRow">OĹšWIADCZENIE I PODPIS SKĹ�ADAJÄ„CEGO DEKLARACJÄ�</td>  

</tr>  

<tr>  

<tr>  
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<td class="DataCell">OĹšWIADCZAM, Ĺ»E SÄ„ MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO 

SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOĹšCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH 

Z RZECZYWISTOĹšCIÄ„ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .  

</td>  

</tr>  

</tr>  

</table>  

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

<tr>  

<td class="TitleRow">POUCZENIA / WYJAĹšNIENIA</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">W przypadku niewpĹ‚acenia w obowiÄ…zujÄ…cych terminach kwoty 

wynikajÄ…cej z deklaracji lub wpĹ‚acenia jej w niepeĹ‚nej wysokoĹ›ci, niniejsza deklaracja  

stanowi podstawÄ™ do wystawienia tytuĹ‚u wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1996r. o postÄ™powaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z pĂłĹşn. zm.).</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">WĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci jest obowiÄ…zany zĹ‚oĹĽyÄ‡ deklaracjÄ™ do 

WĂłjta Gminy Wyry o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoĹ›ci pierwszego mieszkaĹ„ca, powstania na 

danej nieruchomoĹ›ci odpadĂłw komunalnych.</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">W przypadku zmiany danych bÄ™dÄ…cych podstawÄ… ustalenia wysokoĹ›ci 

naleĹĽnej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreĹ›lonej w  

deklaracji iloĹ›ci odpadĂłw powstajÄ…cych na danej nieruchomoĹ›ci, wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci 

obowiÄ…zany jest zĹ‚oĹĽyÄ‡ nowÄ… deklaracjÄ™ do WĂłjta Gminy  

Wyry w terminie 14 dni od dnia nastÄ…pienia zmiany. OpĹ‚atÄ™ za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokoĹ›ci uiszcza siÄ™ za  

miesiÄ…c, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana.</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">W przypadku niezĹ‚oĹĽenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych 

wÄ…tpliwoĹ›ciach co do danych zawartych w deklaracji, WĂłjt Gminy Wyry okreĹ›li w  

drodze decyzji wysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorÄ…c pod 

uwagÄ™ uzasadnione szacunki, w tym Ĺ›redniÄ… iloĹ›Ä‡ odpadĂłw  

komunalnych powstajÄ…cych na nieruchomoĹ›ci o podobnym charakterze.</td>  

</tr>  

<tr>  
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<td class="DataCell">Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 wrzeĹ›nia 1999r. â€“ Kodeks 

karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. poz. 756 z pĂłĹşn. zm.): 

- Podatnik, ktĂłry uchylajÄ…c siÄ™ od opodatkowania nie ujawnia wĹ‚aĹ›ciwemu organowi przedmiotu 

lub podstawy opodatkowania lub nie skĹ‚ada  

deklaracji, przez co naraĹĽa podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia 

skarbowe. 

- Podatnik, ktĂłry skĹ‚adajÄ…c organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub pĹ‚atnikowi 

deklaracjÄ™ lub oĹ›wiadczenie, podaje nieprawdÄ™  

lub zataja prawdÄ™ albo nie dopeĹ‚nia obowiÄ…zku zawiadomienia o zmianie objÄ™tych nimi 

danych, przez co naraĹĽa podatek na uszczuplenie podlega  

karze grzywny za wykroczenia skarbowe.</td>  

</tr>  

</table>  

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">  

<tr>  

<td class="TitleRow">OBJAĹšNIENIA</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">1. WĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci â€“ rozumie siÄ™ przez to takĹĽe 

wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›cicieli, uĹĽytkownikĂłw wieczystych oraz jednostki organizacyjne  

i osoby posiadajÄ…ce nieruchomoĹ›ci w zarzÄ…dzie lub uĹĽytkowaniu, a takĹĽe inne podmioty 

wĹ‚adajÄ…ce nieruchomoĹ›ciÄ….</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">2. JeĹĽeli jest wiÄ™cej niĹĽ dwĂłch wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›cicieli danej 

nieruchomoĹ›ci, pozostaĹ‚ych wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›cicieli naleĹĽy wskazaÄ‡ i wymieniÄ‡ na osobnym  

zaĹ‚Ä…czniku do deklaracji. ZaĹ‚Ä…cznik ten winien byÄ‡ podpisany przez osobÄ™ 

skĹ‚adajÄ…cÄ… deklaracjÄ™.</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">3. Budynek mieszkalny jednorodzinny â€“ naleĹĽy przez to rozumieÄ‡ 

budynek wolno stojÄ…cy albo budynek w zabudowie bliĹşniaczej lub  

grupowej, sĹ‚uĹĽÄ…cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiÄ…cy konstrukcyjnie 

samodzielnÄ… caĹ‚oĹ›Ä‡, w ktĂłrym dopuszcza siÄ™  

wydzielenie nie wiÄ™cej niĹĽ dwĂłch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 

i lokalu uĹĽytkowego o powierzchni caĹ‚kowitej  

nieprzekraczajÄ…cej 30 % powierzchni caĹ‚kowitej budynku</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">4. Budynek mieszkalny wielorodzinny â€“ naleĹĽy przez to rozumieÄ‡ inne 

budynki mieszkalne niĹĽ budynki mieszkalne jednorodzinne</td>  

</tr>  

<tr>  
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<td class="DataCell">5. W przypadku wĹ‚aĹ›ciciela wiÄ™cej niĹĽ jednej nieruchomoĹ›ci, naleĹĽy 

zĹ‚oĹĽyÄ‡ osobnÄ… deklaracjÄ™ dla kaĹĽdej nieruchomoĹ›ci.</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">6. OpĹ‚atÄ™ za gorspodarowanie odpadami komunalnymi w czÄ™Ĺ›ci D.2. 

zaokrÄ…gla siÄ™ do peĹ‚nych zĹ‚otych w ten sposĂłb, ĹĽe koĹ„cĂłwki kwot wynoszÄ…ce mniej 

niĹĽ 50 groszy pomija siÄ™, a koĹ„cĂłwki kwot wynoszÄ…ce 50 i wiÄ™cej groszy podwyĹĽsza 

siÄ™ do peĹ‚nych zĹ‚otych (Art.63 Â§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordrynacja 

podatkowa).</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">* w przypadku nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej zamieszkuje do 5 osĂłb 

wĹ‚Ä…cznie stawka wynosi 12 zĹ‚ od osoby, a za kaĹĽdÄ… nastÄ™pnÄ… osobÄ™ liczymy  

1 zĹ‚ (np. stawka w przypadku nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej zamieszkuje 7 osĂłb wyniesie: 5 osĂłb x 

12zĹ‚/os. + 2 osoby x 1zĹ‚/os. = 62zĹ‚).</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">** w przypadku gospodarstwa domowego skĹ‚adajÄ…cego siÄ™ do 5 osĂłb 

wĹ‚Ä…cznie stawka wynosi 10 zĹ‚ od osoby, a za kaĹĽdÄ… nastÄ™pnÄ… osobÄ™ -  

1 zĹ‚ (np. stawka dla gospodarstwa domowego 7-osobowego wyniesie: 5 osĂłb x 10zĹ‚/os. + 2 osoby 

x 1zĹ‚/os. = 52zĹ‚). Dotyczy gospodarstw  

domowych znajdujÄ…cych siÄ™ w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzÄ…cych 

selektywnÄ… zbiĂłrkÄ™ odpadĂłw komunalnych.</td>  

</tr>  

<tr>  

<td class="DataCell">*** w przypadku gdy gospodarstwa domowe, ktĂłre zamieszkujÄ… budynki 

mieszkalne wielorodzinne nie prowadzÄ… selektywnej zbiĂłrki  

odpadĂłw komunalnych stawka wynosi 15zĹ‚ za osobÄ™ (np. stawka dla gospodarstwa domowego 

skĹ‚adajÄ…cego siÄ™ z 7 osĂłb wyniesie:  

7osĂłb x 15zĹ‚/os. = 105zĹ‚)</td>  

</tr>  

</table>  

<div align="left" style="font-size: 8px;">  

<p> Formularz:<xf:output bind="KodFormularza"/> Wariant:<xf:output bind="WariantFormularza"/> 

Wersja : <xf:output bind="WersjaFormularza"/>  

</p>  

</div>  

<div align="center">  

<p>  

<img align="center" src="http://www.rekord.com.pl/images/stories/rysunek1.png" style="margin:0 

auto; width:80px" width="80px"/>  

</p>  

</div>  
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<!--<xf:output  value="xxforms:serialize(instance('main'),'html')" />-->  

</body>  

</html>  

</xforms>  

</Formularz> 
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