
UCHWAŁA NR XLIII/427/2013
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 4  ust. 1, art. 13 pkt 
2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala: 

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzory deklaracji w brzmieniu określonym 
w załącznikach do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 1 stanowi wzór deklaracji w formie papierowej, Z 
ałącznik Nr 2  stanowi wzór deklaracji w formie elektronicznej. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1 składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. 

§ 3. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie 
bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających 
wpływ na wysokość tej opłaty. 

§ 4. 1. Deklarację w formie pisemnej należy składać do Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Rynek 1. 

2.  Deklarację w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej. 

3.  Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej w formatach wymienionych 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216). 

4.  Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP lub podpisem CC SEKAP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVIII/255/2012 z dnia 
15 listopada 2012r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 281



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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Paweł Sobieszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/427/2013   
Rady Miejskiej w Sławkowie  
z dnia 30.12.2013r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
OPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa 
prawna: 

art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391 ze zm.). 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Sławków a) 

Miejsce 
składania: Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, ul. Rynek 1 

Termin składania: w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie 
bądź  ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty. 

 
A. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI b) 
Wraz z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa  

 
□ pierwsza deklaracja  od………………….                          □ korekta deklaracji od…………………. 

                                                   (dzień – miesiąc - rok)                                                                            (dzień – miesiąc - rok) 

B.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę b) 

 

□ właściciel, współwłaściciel, współposiadacz, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości 
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu 
□ inny podmiot władający nieruchomością  
 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę b) 
□ osoba fizyczna                                                                    □ osoba prawna 
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

IMI Ę I NAZWISKO  (osoby fizyczne) / NAZWA  (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

 

PESEL (osoby fizyczne) / NIP, REGON (osoby prawne) 

 

ADRES / SIEDZIBA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeśli jest inny niż wskazany powyżej) 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
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D. DANE NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE 
GMINA 

Sławków 
ULICA NR DOMU / NR LOKALU 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMO ŚCI b) 

□ nieruchomość zamieszkała c) (należy wypełnić część E i F1) 

□ nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne d) (należy wypełnić część  F2) 
□ nieruchomość mieszana e)   (należy wypełnić część E, F1 i F2) 

 

E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPA DÓW b) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D odpady komunalne będą zbierane  
w następujący sposób: 
□ odpady zbierane selektywnie f) (segregowane) 
□ zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) 

 

F. USTALENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY  
1. NIERUCHOMO ŚCI ZAMIESZKAŁE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
określonej w punkcie D zamieszkuje: 

 
……………………………………….. 
               (należy podać ilość mieszkańców)                                  

 

………………………………….….................................. X ………………….. = ……………………….………… zł 

 ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym           stawka opłaty                wysokość miesięcznej opłaty     

2. NIERUCHOMO ŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH POWSTAJ Ą ODPADY 
KOMUNALNE / NIERUCHOMO ŚCI MIESZANE 

Pojemność 

pojemnika 
Stawka opłaty 

Ilość 

pojemników 

Ilość odbiorów 

pojemników w miesiącu 

Wysokość opłaty (tj. iloczyn stawki opłaty 

oraz liczb określających ilość pojemników 

oraz ilość obiorów pojemników w miesiącu). 

120 l.     

240  l.     

1100  l.     

KP7     

…………..     

Wysokość miesięcznej opłaty: 
 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę 
 
………………………………………………… 

data wypełnienia deklaracji 

 
………………………………………………… 

czytelny podpis 

 
Pouczenie: 

1. Zgodnie z itp. 6n ust. 1 deklaracja stanowi podstawę wystawiania tytułu wykonawczego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2012r. poz.391 ze zm.). 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 281



2. Zgodnie z art. 60 w/w ustawy „w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwag uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze”. 

3. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest 
obowiązany dołączyć kopię umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Sławkowa   
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania  
na danej nieruchomości lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty, w tym zmiany przez Gminę 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie). 

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

6. Urząd Miasta Sławków ma prawo weryfikowania danych złożonych w niniejszej deklaracji. 
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia po upływie każdego miesiąca  w 

Kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Sławków. 
8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyłaniania ze źródła odpadów komunalnych, odpady niebezpieczne i 

przekazywanie ich (bezpłatnie) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 
zlokalizowanego na terenie Gminy Sławków przy ul. Hallera.  
Do odpadów niebezpiecznych zalicza się: baterie, leki i termometry, zużyty sprzęt elektryczny  
 i elektroniczny, żarówki, akumulatory, oleje i smary, płyny techniczne oraz odpady ponadgabarytowe, które    
będą odbierane (bezpłatnie) 2 razy w roku w ściśle określonych przez Gminę Sławków terminach. 

9. Jeżeli składający deklarację posiada więcej zamieszkałych nieruchomości – dla każdej nieruchomości należy 
złożyć odrębne deklaracje. 
 

Objaśnienia: 

a) Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, współposiadaczy, użytkowników 
wieczystych, posiadaczy oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

b) Odpowiednie zaznaczyć znakiem x. 
c) Nieruchomość zamieszkała, to taka nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady 

komunalne. 
d) Nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne to nieruchomość, na której  

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (itp. Sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, 
obiekty użyteczności publicznej, szkoły itp.) 

e) Nieruchomość mieszana, to nieruchomość w części zamieszkała a w części stanowiąca nieruchomość,   
na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (budynek mieszkalny  
z wyodrębnionym lokalem użytkowym itp. Sklepem, gabinetem lekarskim, warsztatem itp.). 

f) Poprzez selektywne gromadzenie i odbieranie odpadów rozumie się gromadzenie i odbieranie odpadów  
w oddzielnych pojemnikach lub workach plastikowych poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na: 
papier – niebieski pojemnik, tworzywa sztuczne (plastik) – żółty pojemnik, szkło – zielony pojemnik, metal – 
czerwony pojemnik, biodegradacja – brązowy pojemnik, pozostałe odpady zmieszane, pozbawione frakcji wyżej 
wymienionych – szary lub czarny pojemnik. 

 
H. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Podpis przyjmującego 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2013   
Rady Miejskiej w Sławkowie  
z dnia 30.12.2013r. 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?><wyr:Dokument 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ 
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd"> 
 <wyr:OpisDokumentu> 
  <meta:Data typDaty="opublikowany"> 
   <meta:Czas>2014-01-08+01:00</meta:Czas> 
  </meta:Data> 
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator"> 
  
 <meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/wyroznik.xml</meta:Wartosc> 
  </meta:Identyfikator> 
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="SymbolDokumentu"> 
   <meta:Wartosc>F.PO.DEK.ODP.KOM.1.P045</meta:Wartosc> 
  </meta:Identyfikator> 
  <meta:Dostep> 
   <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc> 
   <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi> 
   <meta:Data typDaty="dostepnyPo"> 
    <meta:Od>2014-01-08+01:00</meta:Od> 
   </meta:Data> 
  </meta:Dostep> 
  <meta:RodzajDokumentu> 
   <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria> 
   <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii> 
  </meta:RodzajDokumentu> 
  <meta:Relacja> 
   <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD"> 
   
 <meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/schemat.xsd</meta:Wartosc> 
   </meta:Identyfikator> 
   <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji> 
  </meta:Relacja> 
  <meta:Relacja> 
   <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL"> 
   
 <meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl</meta:Wartosc> 
   </meta:Identyfikator> 
   <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji> 
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  </meta:Relacja> 
  <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk> 
 </wyr:OpisDokumentu> 
 <wyr:DaneDokumentu> 
  <str:Naglowek> 
   <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru dla dokumentu DEKLARACJA O 
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OPADAMI 
KOMUNALNYMI</str:NazwaDokumentu> 
  </str:Naglowek> 
  <str:Nadawcy> 
   <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika"> 
                <inst:Instytucja> 
                <inst:IdInstytucji> 
                        <inst:NIP>6292093878</inst:NIP> 
                </inst:IdInstytucji> 
                <inst:NazwaInstytucji>Gmina Miejska Sławków</inst:NazwaInstytucji> 
                <adr:Adres> 
                        <adr:KodPocztowy>41-260</adr:KodPocztowy> 
                        <adr:Poczta>Sławków</adr:Poczta> 
                        <adr:Miejscowosc>Sławków</adr:Miejscowosc> 
                        <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Rynek</adr:Ulica> 
                        <adr:Budynek>1</adr:Budynek> 
                        <adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 
                </adr:Adres> 
        </inst:Instytucja> 
            </meta:Podmiot> 
  </str:Nadawcy> 
 </wyr:DaneDokumentu> 
 <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 
  <wyr:Wartosc> 
   <wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI</wyr:NazwaDokumentu> 
   <wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu> 
   <wyr:PodstawaPrawna> 
    <wyr:NazwaPodstawy>Art. 6n, ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)</wyr:NazwaPodstawy> 
   
 <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2012/391/6n/1/2/a</wyr:Jednol
ityIdentyfikatorPodstawy> 
   </wyr:PodstawaPrawna> 
   <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"> 
    <meta:Od>2014-01-08+01:00</meta:Od> 
   </wyr:WaznoscWzoru> 
   <wyr:OpisWzoru>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI</wyr:OpisWzoru> 
  </wyr:Wartosc> 
 </wyr:TrescDokumentu> 
</wyr:Dokument> 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
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<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/"> 
 <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/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: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/typy/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 
 <xsd:annotation> 
  <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE 
   OPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation> 
 </xsd:annotation> 
 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 
 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp"> 
  <xsd:complexContent mixed="false"> 
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element fixed="Załącznik do Uchwały nr XLIII/427/2013 z 
dnia 30 grudnia 2013r." name="Zrodlo" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Źródło 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
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     <xsd:element fixed="art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach        (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391z 
późn. zm.)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Podstawa prawna 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Właściciele nieruchomości zamieszkałych 
oraz niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sławków  a)" name="Skladajacy" 
type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Składający 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, 
ul. Rynek 1" name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Miejsce składania 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element fixed="w terminie 14 dni od daty zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź  ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty." 
name="TerminSkladania" type="xsd:string"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Termin składania 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
     </xsd:element> 
      
 
 
 
 
     <xsd:element 
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE 
OBOWIĄZEK 
        ZŁOŻENIA 
        DEKLARACJI b) 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
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       <xsd:sequence> 
        <xsd:choice> 
         <xsd:element name="Pierwsza"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            pierwsza 
deklaracja 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="Data" type="emptydate"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  od 
             
  (rok-miesiąc-dzień) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Korekta"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            korekta 
deklaracji 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="Data" type="emptydate"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  od 
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  (rok-miesiąc-dzień) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
            <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="WprzypadkuKorekty" type="str:ZalacznikTyp"> 
                                                    <xsd:annotation> 
                                                     <xsd:documentation>Wraz z korektą deklaracji należy złożyć 
uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja Podatkowa</xsd:documentation> 
                                                    </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
        </xsd:choice> 
 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="SkladajacyDeklaracje"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ b) 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:choice> 
 
 
 
 
         <xsd:element fixed="true" 
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            właściciel, 
           
 współwłaściciel, 
           
 współposiadacz, 
            użytkownik 
wieczysty, 
            posiadacz 
nieruchomości 
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 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element fixed="true" 
name="Jednostka" type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            jednostka 
organizacyjna 
            lub osoba 
            posiadająca 
            nieruchomość 
w zarządzie 
            lub w 
użytkowaniu 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element fixed="true" 
name="Inny" type="xsd:boolean"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            inny podmiot 
władający 
           
 nieruchomością 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
         </xsd:element> 
        </xsd:choice> 
        <xsd:choice> 
         <xsd:element 
name="OsobaPrawna"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            C. DANE 
SKŁADAJĄCEGO 
           
 DEKLARACJĘ - Osoba 
            prawna 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
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            <xsd:element 
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  - dane 
             
  identyfikacyjne 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element 
name="OsobaFizyczna"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            C. DANE 
SKŁADAJĄCEGO 
           
 DEKLARACJĘ - Osoba 
            fizyczna 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="OsobaFizycznaDane"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  - dane 
             
  identyfikacyjne 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
            
 <xsd:complexType> 
             
 <xsd:sequence> 
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  <xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko"> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     Pierwsze 
             
     imię 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
             
     PESEL 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     Adres 
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     zamieszkania 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresDoKorespondencji" 
type="adr:AdresTyp"> 
             
   <xsd:annotation> 
             
    <xsd:documentation> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     Adres 
             
     do 
             
     korespondencji 
             
     (uzupełnić 
             
     jeżeli 
             
     jest 
             
     inny 
             
     niż 
             
     adres 
             
     zamieszkania) 
             
    </xsd:documentation> 
             
   </xsd:annotation> 
             
  </xsd:element> 
             
 </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 
           
 </xsd:element> 
 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
 
         </xsd:element> 
         <xsd:element 
name="JednostkaOrganizacyjna"> 
          <xsd:annotation> 
          
 <xsd:documentation> 
            C. DANE 
SKŁADAJĄCEGO 
           
 DEKLARACJĘ - Jednostka 
            organizacyjna 
           
 nieposiadająca 
            osobowości 
prawnej 
          
 </xsd:documentation> 
          </xsd:annotation> 
          <xsd:complexType> 
           <xsd:sequence> 
            <xsd:element 
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  - dane 
             
  identyfikacyjne 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
 
           </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
        </xsd:choice> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
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     <xsd:element name="DaneNieruchomosci"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA 
KTÓREJ 
        POWSTAJĄ 
        ODPADY KOMUNALNE 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element ref="adr:Adres"/> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="PrzeznaczenieNieruchomosci"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation>PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI b) 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Zamieszkala" 
type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           nieruchomość 
zamieszkała c) 
           (należy wypełnić 
           część E i 
           F1) 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Niezamieszkala" 
type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           nieruchomość 
niezamieszkała, 
           na której 
           powstają odpady 
           komunalne d) 
(należy 
           wypełnić część F2) 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Mieszana" 
type="xsd:boolean"> 
         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 
           nieruchomość 
mieszana e) 
           (należy wypełnić 
           część E, F1 
           i F2) 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="DeklarowanySposob"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        E. DEKLAROWANY SPOSÓB 
GROMADZENIA I 
        ODBIERANIA 
        ODPADÓW b) 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="OdpadyZbierane"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Oświadczam, że na 
terenie 
           nieruchomości 
           wskazanej w 
           punkcie D odpady 
komunalne 
           będą zbierane w 
           następujący 
           sposób: 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:choice> 
            <xsd:element 
fixed="true" name="Selektywny" type="xsd:boolean"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  odpady 
             
  zbierane 
             
  selektywnie 
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  f) 
             
  (segregowane) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
 
           
 </xsd:element> 
            <xsd:element 
fixed="true" name="Nieselektywny" type="xsd:boolean"> 
            
 <xsd:annotation> 
             
 <xsd:documentation> 
             
  zmieszane 
             
  odpady 
             
  komunalne 
             
  (niesegregowane) 
             
 </xsd:documentation> 
            
 </xsd:annotation> 
           
 </xsd:element> 
           </xsd:choice> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="UstalenieWysokosciOplaty"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element maxOccurs="1" 
minOccurs="0" name="NieruchomoscZamieszkala"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           1. 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 281



          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
name="NaTerenie"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Oświadczam, że 
             
 na terenie 
             
 nieruchomości 
             
 określonej w 
             
 punkcie D 
             
 zamieszkuje: 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           
 <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
             
 <xsd:element name="IloscMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    (należy 
             
    podać 
             
    ilość 
             
    mieszkańców) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="IloscMieszkancow" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 ilość osób 
             
 zamieszkałych w 
             
 gospodarstwie 
             
 domowym 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 stawka opłaty 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="WysokoscMiesiecznejOplaty" type="xsd:decimal"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 wysokość 
             
 miesięcznej 
             
 opłaty [zł] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
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           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element maxOccurs="1" 
minOccurs="0" name="NieruchomoscNiezamieszkala"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           2. 
NIERUCHOMOŚCI 
          
 NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH 
           POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE / 
           NIERUCHOMOŚCI 
MIESZANE 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
         <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
           <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik120"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Pojemnik 120 
             
 litrów 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           
 <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
                                                        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Stawka 
             
    (zł/pojemnik) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
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 </xsd:element> 
                                                        <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation>Ilość 
pojemników</xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
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    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu). 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
           
 </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik240"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Pojemnik 240 
             
 litrów 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           
 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 
                                                        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Stawka 
             
    (zł/pojemnik) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
                                                        <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation>Ilość 
pojemników</xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
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  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu). 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
           
 </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik1100"> 
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 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Pojemnik 1100 
             
 litrów 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           
 <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
                                                        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Stawka 
             
    (zł/pojemnik) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
                                                        <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation>Ilość 
pojemników</xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Ilość 
             
    odbiorów 
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    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu). 
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   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
           
 </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Kp7"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 KP7 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           
 <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
                                                        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Stawka 
             
    (zł/kontener) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
                                                        <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation>Ilość 
pojemników</xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 281



             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
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    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu). 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
           
 </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Inny"> 
           
 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 inny 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           
 <xsd:complexType> 
            
 <xsd:sequence> 
                                                        <xsd:element name="Pojemnosc" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    pojemność 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
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                                                        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Stawka 
             
    (zł/kontener) 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Sztuk" type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation>Ilość 
pojemników</xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IloscWywozow" 
type="xsd:nonNegativeInteger"> 
             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
             
 <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 281



             
  <xsd:annotation> 
             
   <xsd:documentation> 
             
    Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu). 
             
   </xsd:documentation> 
             
  </xsd:annotation> 
             
 </xsd:element> 
            
 </xsd:sequence> 
           
 </xsd:complexType> 
           </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="OplataMiesieczna" type="xsd:decimal"> 
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 <xsd:annotation> 
            
 <xsd:documentation> 
             
 Wysokość 
             
 miesięcznej 
             
 opłaty [zł] 
            
 </xsd:documentation> 
           
 </xsd:annotation> 
           </xsd:element> 
          </xsd:sequence> 
         </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="PodpisSkladajacego"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation>G. PODPIS 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:complexType> 
       <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Data" 
type="xsd:date"> 
         <xsd:annotation> 
          <xsd:documentation> 
           Data wypełnienia 
deklaracji 
          </xsd:documentation> 
         </xsd:annotation> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element ref="os:Imie"/> 
        <xsd:element ref="os:Nazwisko"/> 
       </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="FormaOdbioru"> 
      <xsd:annotation> 
       <xsd:documentation> 
        Forma odbioru dokumentów 
       </xsd:documentation> 
      </xsd:annotation> 
      <xsd:simpleType> 
       <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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        <xsd:enumeration value="Drogą 
elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową"> 
        </xsd:enumeration> 
        <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę 
tradycyjną"> 
        </xsd:enumeration> 
        <xsd:enumeration value="Osobiście w 
siedzibie urzędu"> 
        </xsd:enumeration> 
       </xsd:restriction> 
      </xsd:simpleType> 
     </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
 
 
 
 <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON"/> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP"/> 
   <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation> 
      Adres siedziby 
     </xsd:documentation> 
    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"> 
    <xsd:annotation> 
     <xsd:documentation> 
 
      Adres 
      do 
      korespondencji 
      (uzupełnić 
      jeżeli 
      jest 
      inny 
      niż 
      adres 
      siedziby) 
             
    </xsd:documentation> 
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    </xsd:annotation> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:simpleType name="emptydate"> 
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/> 
 </xsd:simpleType> 
 
 <xsd:simpleType name="empty-string"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:enumeration value=""/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
</xsd:schema> 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 
 <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" 
version="1.0"/> 
 <xsl:template match="/dok:Dokument"> 
  <html xml:lang="pl"> 
   <head> 
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/> 
    <title> 
     DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI 
     <xsl:text> (</xsl:text> 
     F.PO.DEK.ODP.KOM.1.P045 
     <xsl:text>)</xsl:text> 
    </title> 
    <style type="text/css"> 
     <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: 
black; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color: 
inherit; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; 
font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text> 
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     <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 
15px; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform 
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 
15px; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform 
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 
1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 
15px; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; } 
</xsl:text> 
     <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { 
background-color: White; } </xsl:text> 
     <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table 
table table { background-color: White; } </xsl:text> 
    </style> 
   </head> 
   <body class="fform"> 
    <div class="trescDok"> 
     <p class="title"> 
      DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI 
     </p> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/> 
     </table> 
    </div> 
    <div class="daneDok"> 
     <p class="title">Metryka dokumentu</p> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/> 
     </table> 
    </div> 
    <div class="sigInfo"> 
     <p class="title">Podpisy elektroniczne</p> 
     <xsl:choose> 
      <xsl:when test="ds:Signature"> 
       <p> 
        <xsl:text>Dokument został 
podpisany</xsl:text> 
        <xsl:text> - aby go zweryfikować należy 
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text> 
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       </p> 
       <xsl:choose> 
        <xsl:when 
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) 
&gt; 1"> 
         <p>Daty złożenia podpisu:</p> 
        </xsl:when> 
        <xsl:when 
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 
1"> 
         <p>Data złożenia podpisu:</p> 
        </xsl:when> 
        <xsl:when test="0 &gt;= 
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])"> 
        </xsl:when> 
       </xsl:choose> 
       <table> 
        <xsl:for-each 
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']"> 
         <tr> 
          <td>Data złożenia 
podpisu:</td> 
          <td> 
           <xsl:value-of 
select="."/> 
          </td> 
         </tr> 
        </xsl:for-each> 
       </table> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
       <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera 
podpisu elektronicznego.</p> 
      </xsl:otherwise> 
     </xsl:choose> 
    </div> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="dok:DaneDokumentu"> 
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"> 
   <tr> 
    <td class="label">Nazwa dokumentu</td> 
    <td class="value"> 
     <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/> 
  <xsl:for-each select="str:Adresaci"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
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     Adresat 
     <br/> 
     <table class="level2"> 
      <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:for-each> 
  <xsl:for-each select="str:Nadawcy"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Nadawca 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:for-each> 
 </xsl:template> 
 
  
 <xsl:template match="adr:Adres"> 
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:KodPocztowy"> 
  <tr> 
   <td class="label">Kod pocztowy</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Poczta"> 
  <tr> 
   <td class="label">Poczta</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
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   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Miejscowosc"> 
  <tr> 
   <td class="label">Miejscowość</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Ulica"> 
  <tr> 
   <td class="label">Ulica</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Budynek"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nr budynku</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Lokal"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nr lokalu</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Kraj"> 
  <tr> 
   <td class="label">Kod kraju</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:TERC"> 
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  <tr> 
   <td class="label">Kod TERC</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:SIMC"> 
  <tr> 
   <td class="label">Kod SIMC</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:ULIC"> 
  <tr> 
   <td class="label">Kod ULIC</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Wojewodztwo"> 
  <tr> 
   <td class="label">Województwo</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Powiat"> 
  <tr> 
   <td class="label">Powiat</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Gmina"> 
  <tr> 
   <td class="label">Gmina</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Uwagi"> 
  <tr> 
   <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
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   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Kontakt"> 
  <xsl:apply-templates 
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Telefon"> 
  <tr> 
   <td class="label">Telefon</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Faks"> 
  <tr> 
   <td class="label">Faks</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:Email"> 
  <tr> 
   <td class="label">E-mail</td> 
   <td class="value"> 
    <a href="mailto:{text()}"> 
     <xsl:value-of select="text()"/> 
    </a> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:URIKontakt"> 
  <tr> 
   <td class="label">Kontakt URI</td> 
   <td class="value"> 
    <a href="{text()}"> 
     <xsl:value-of select="text()"/> 
    </a> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="adr:InnyKontakt"> 
  <tr> 
   <td class="label">Inny kontakt</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="oso:Osoba"> 
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/> 
  <xsl:if test="oso:Nazwisko"> 
   <tr> 
    <td class="label">Nazwisko</td> 
    <td class="value"> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:IdOsoby"> 
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/> 
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/> 
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:PESEL"> 
  <tr> 
   <td class="label">Numer PESEL</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:NIP"> 
  <tr> 
   <td class="label">Numer NIP</td> 
   <td class="value"> 
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    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator"> 
  <tr> 
   <td class="label"> 
    Identyfikator 
    <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/> 
   </td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Imie"> 
  <tr> 
   <td class="label">Imię</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:ImieDrugie"> 
  <tr> 
   <td class="label">Imię drugie</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:ImieOjca"> 
  <tr> 
   <td class="label">Imię ojca</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:ImieMatki"> 
  <tr> 
   <td class="label">Imię matki</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
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   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko - człon drugi</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko - człon trzeci</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko rodowe</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie"> 
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  <tr> 
   <td class="label">Nazwisko poprzednie</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia"> 
  <tr> 
   <td class="label">Miejsce urodzenia</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:DataUrodzenia"> 
  <tr> 
   <td class="label">Data urodzenia</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Plec"> 
  <tr> 
   <td class="label">Płeć</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci"> 
  <tr> 
   <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci"> 
  <tr> 
   <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
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   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Obywatelstwo"> 
  <tr> 
   <td class="label">Obywatelstwo</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Narodowosc"> 
  <tr> 
   <td class="label">Narodowość</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa"> 
  <tr> 
   <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:StanCywilny"> 
  <tr> 
   <td class="label">Stan cywilny</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:WyksztalceniePoziom"> 
  <tr> 
   <td class="label">Poziom wykształcenia</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:WyksztalcenieOpis"> 
  <tr> 
   <td class="label">Opis wykształcenia</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="oso:Zawod"> 
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  <tr> 
   <td class="label">Zawód</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 
  
 <xsl:template match="inst:Instytucja"> 
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/> 
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/> 
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/> 
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/> 
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/> 
  <xsl:if test="adr:Adres"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Adres 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="adr:Kontakt"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Kontakt 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="inst:Jednostka"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Jednostka organizacyjna 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="inst:Pracownik"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Pracownik 
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     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:Jednostka"> 
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/> 
  <xsl:if test="adr:Adres"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Adres 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="adr:Kontakt"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Kontakt 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="inst:Jednostka"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Jednostka organizacyjna 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/> 
     </table> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/> 
  <xsl:if test="inst:Pracownik"> 
   <tr> 
    <td class="sublevel" colspan="2"> 
     Pracownik 
     <br/> 
     <table> 
      <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/> 
     </table> 
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    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:KRS"> 
  <tr> 
   <td class="label">Numer KRS</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:NIP"> 
  <tr> 
   <td class="label">Numer NIP</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:REGON"> 
  <tr> 
   <td class="label">Numer REGON</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator"> 
  <tr> 
   <td class="label"> 
    Identyfikator 
    <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/> 
   </td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:NazwaInstytucji"> 
  <tr> 
   <td class="label">Nazwa</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:Poziom"> 
  <tr> 
   <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
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   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:Pracownik"> 
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/> 
  <xsl:if test="oso:Nazwisko"> 
   <tr> 
    <td class="label">Nazwisko</td> 
    <td class="value"> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
     <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"> 
      <xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/> 
      <xsl:text> </xsl:text> 
     </xsl:if> 
    </td> 
   </tr> 
  </xsl:if> 
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 
  <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="inst:Funkcja"> 
  <tr> 
   <td class="label">Funkcja</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 
  
 <xsl:template match="meta:Data"> 
  <tr> 
   <td class="label"> 
    <xsl:choose> 
     <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'"> 
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      Data udostępnienia 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'"> 
      Data opublikowania 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='stworzony'"> 
      Data stworzenia 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'"> 
      Data uzyskania 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'"> 
      Data otrzymania 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='wyslany'"> 
      Data wysłania 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'"> 
      Data zaakceptowania 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'"> 
      Data zatwierdzenia 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'"> 
      Data zmodyfikowania 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'"> 
      Daty skrajne 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'"> 
      Data zdarzenie 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='waznosci'"> 
      Data ważności 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'"> 
      Data odrzucenia 
     </xsl:when> 
     <xsl:when test="@typDaty='inna'"> 
      Inna data 
     </xsl:when> 
    </xsl:choose> 
   </td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:if test="meta:Czas"> 
     <xsl:value-of select="meta:Czas"/> 
     <xsl:text> </xsl:text> 
    </xsl:if> 
    <xsl:if test="meta:Od"> 
     <xsl:text>od </xsl:text> 
     <xsl:value-of select="meta:Od"/> 
     <xsl:text> </xsl:text> 
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    </xsl:if> 
    <xsl:if test="meta:Do"> 
     <xsl:text>do </xsl:text> 
     <xsl:value-of select="meta:Do"/> 
     <xsl:text> </xsl:text> 
    </xsl:if> 
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie"> 
     <br/> 
     <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/> 
    </xsl:if> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="meta:Od"> 
  <tr> 
   <td class="label">Od</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="meta:Do"> 
  <tr> 
   <td class="label">Do</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="meta:Opis"> 
  <tr> 
   <td class="label">Opis</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="meta:Identyfikator"> 
  <tr> 
   <td class="label"> 
    Identyfikator 
    <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/> 
   </td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/> 
    <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"> 
     <br/> 
     Rejestr prowadzony przez 
     <xsl:value-of 
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/> 
    </xsl:if> 
   </td> 
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  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="meta:Podmiot"> 
  <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/> 
  <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="meta:ZnakSprawy"> 
  <tr> 
   <td class="label">Znak sprawy</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 
  
 <xsl:template match="str:Zalaczniki"> 
  <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="str:Zalacznik"> 
  <tr> 
   <td class="label">Załącznik</td> 
   <td class="value2"> 
    <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template name="str_ZalacznikTypValue"> 
  <xsl:choose> 
   <xsl:when test="@kodowanie='URI'"> 
    <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text> 
    <b> 
     <xsl:value-of select="@format"/> 
    </b> 
    <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text> 
    <b> 
     <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/> 
    </b> 
   </xsl:when> 
   <xsl:when test="@kodowanie='base64'"> 
    <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text> 
    <b> 
     <xsl:value-of select="@format"/> 
    </b> 
    <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text> 
   </xsl:when> 
  </xsl:choose> 
  <xsl:if test="@nazwaPliku"> 
   <br/> 
   Nazwa pliku: 
   <b> 
    <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/> 
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   </b> 
  </xsl:if> 
  <xsl:if test="str:OpisZalacznika"> 
   <br/> 
   Opis załącznika: 
   <br/> 
   <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="str:OpisZalacznika"> 
  <tr> 
   <td class="label">Opis załącznika</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="str:NumerDokumentu"> 
  <tr> 
   <td class="label">Numer dokumentu</td> 
   <td class="value"> 
    <xsl:value-of select="text()"/> 
   </td> 
  </tr> 
 </xsl:template> 
 
  
 <xsl:template name="xsd_boolean"> 
  <xsl:choose> 
   <xsl:when test="text()='true'"> 
    <xsl:text>TAK</xsl:text> 
   </xsl:when> 
   <xsl:when test="text()='1'"> 
    <xsl:text>TAK</xsl:text> 
   </xsl:when> 
   <xsl:when test="text()='false'"> 
    <xsl:text>NIE</xsl:text> 
   </xsl:when> 
   <xsl:when test="text()='0'"> 
    <xsl:text>NIE</xsl:text> 
   </xsl:when> 
  </xsl:choose> 
 </xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo"> 
<tr> 
            <td class="label">Źródło</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna"> 
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<tr> 
            <td class="label">Podstawa prawna</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy"> 
<tr> 
            <td class="label">Składający</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 
<tr> 
            <td class="label">Miejsce składania</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TerminSkladania"> 
<tr> 
            <td class="label">Termin składania</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK 
        ZŁOŻENIA 
        DEKLARACJI b)<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:P
ierwsza"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">pierwsza deklaracja<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/> 
</table> 
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            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:P
ierwsza/dok:Data"> 
<tr> 
            <td class="label">od 
             
  (rok-miesiąc-dzień)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:K
orekta"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">korekta deklaracji<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:WprzypadkuKorekty"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:K
orekta/dok:Data"> 
<tr> 
            <td class="label">od 
             
  (rok-miesiąc-dzień)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji/dok:K
orekta/dok:WprzypadkuKorekty"> 
<tr> 
            <td class="label">Wraz z korektą deklaracji należy złożyć uzasadnienie przyczyny korekty - 
art. 81 ustawy Ordynacja Podatkowa</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje"> 
<tr> 
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            <td class="sublevel" colspan="2">B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ b)<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel"> 
<tr> 
            <td class="label">właściciel, 
           
 współwłaściciel, 
           
 współposiadacz, 
            użytkownik 
wieczysty, 
            posiadacz 
nieruchomości</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Jednostka"> 
<tr> 
            <td class="label">jednostka organizacyjna 
            lub osoba 
            posiadająca 
            nieruchomość 
w zarządzie 
            lub w 
użytkowaniu</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Inny"> 
<tr> 
            <td class="label">inny podmiot władający 
           
 nieruchomością</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
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        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">C. DANE SKŁADAJĄCEGO 
           
 DEKLARACJĘ - Osoba 
            prawna<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:Osob
aPrawnaDane"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">- dane 
             
  identyfikacyjne<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/> 
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/> 
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:Osob
aPrawnaDane/dok:NazwaPelna"> 
<tr> 
            <td class="label">Nazwa pełna</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:Osob
aPrawnaDane/dok:AdresSiedziby"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Adres siedziby<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 
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<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:Osob
aPrawnaDane/dok:AdresDoKorespondencji"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Adres 
      do 
      korespondencji 
      (uzupełnić 
      jeżeli 
      jest 
      inny 
      niż 
      adres 
      siedziby)<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna"> 
<tr> 
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            <td class="sublevel" colspan="2">C. DANE SKŁADAJĄCEGO 
           
 DEKLARACJĘ - Osoba 
            fizyczna<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Oso
baFizycznaDane"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">- dane 
             
  identyfikacyjne<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:PierwszeImie"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Oso
baFizycznaDane/dok:PierwszeImie"> 
<tr> 
            <td class="label">Pierwsze 
             
     imię</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Oso
baFizycznaDane/dok:Pesel"> 
<tr> 
            <td class="label">PESEL</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Oso
baFizycznaDane/dok:AdresZamieszkania"> 
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<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Adres 
             
     zamieszkania<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Oso
baFizycznaDane/dok:AdresDoKorespondencji"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Adres 
             
     do 
             
     korespondencji 
             
     (uzupełnić 
             
     jeżeli 
             
     jest 
             
     inny 
             
     niż 
             
     adres 
             
     zamieszkania)<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 
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<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">C. DANE SKŁADAJĄCEGO 
           
 DEKLARACJĘ - Jednostka 
            organizacyjna 
           
 nieposiadająca 
            osobowości 
prawnej<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">- dane 
             
  identyfikacyjne<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/> 
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/> 
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
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<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna"> 
<tr> 
            <td class="label">Nazwa pełna</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresSiedziby"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Adres siedziby<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresDoKorespondencji"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Adres 
      do 
      korespondencji 
      (uzupełnić 
      jeżeli 
      jest 
      inny 
      niż 
      adres 
      siedziby)<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 
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<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 
        POWSTAJĄ 
        ODPADY KOMUNALNE<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI b)<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkala"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkala"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Mieszana"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci/dok:Zamieszkala"> 
<tr> 
            <td class="label">nieruchomość zamieszkała c) 
           (należy wypełnić 
           część E i 
           F1)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
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<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci/dok:Niezamieszkala"
> 
<tr> 
            <td class="label">nieruchomość niezamieszkała, 
           na której 
           powstają odpady 
           komunalne d) 
(należy 
           wypełnić część 
F2)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PrzeznaczenieNieruchomosci/dok:Mieszana"> 
<tr> 
            <td class="label">nieruchomość mieszana e) 
           (należy wypełnić 
           część E, F1 
           i F2)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">E. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA I 
        ODBIERANIA 
        ODPADÓW b)<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:OdpadyZbierane"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob/dok:OdpadyZbierane"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że na terenie 
           nieruchomości 
           wskazanej w 
           punkcie D odpady 
komunalne 
           będą zbierane w 
           następujący 
           sposób:<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Selektywny"/> 
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<xsl:apply-templates select="dok:Nieselektywny"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob/dok:OdpadyZbierane/dok:Sel
ektywny"> 
<tr> 
            <td class="label">odpady 
             
  zbierane 
             
  selektywnie 
             
  f) 
             
  (segregowane)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanySposob/dok:OdpadyZbierane/dok:Nie
selektywny"> 
<tr> 
            <td class="label">zmieszane 
             
  odpady 
             
  komunalne 
             
  (niesegregowane)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscZamieszkala"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscNiezamieszkala"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkala"> 
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<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:NaTerenie"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:IloscMieszkancow"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesiecznejOplaty"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkala/dok:NaTerenie"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że 
             
 na terenie 
             
 nieruchomości 
             
 określonej w 
             
 punkcie D 
             
 zamieszkuje:<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:IloscMieszkancow"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkala/dok:NaTerenie/dok:IloscMieszkancow"> 
<tr> 
            <td class="label">(należy 
             
    podać 
             
    ilość 
             
    mieszkańców)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkala/dok:IloscMieszkancow"> 
<tr> 
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            <td class="label">ilość osób 
             
 zamieszkałych w 
             
 gospodarstwie 
             
 domowym</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkala/dok:StawkaOplaty"> 
<tr> 
            <td class="label">stawka opłaty</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscZa
mieszkala/dok:WysokoscMiesiecznejOplaty"> 
<tr> 
            <td class="label">wysokość 
             
 miesięcznej 
             
 opłaty [zł]</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">2. NIERUCHOMOŚCI 
          
 NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH 
           POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE / 
           NIERUCHOMOŚCI 
MIESZANE<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Kp7"/> 
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<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:OplataMiesieczna"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik120"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 120 
             
 litrów<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik120/dok:Stawka"> 
<tr> 
            <td class="label">Stawka 
             
    (zł/pojemnik)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik120/dok:Sztuk"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
pojemników</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik120/dok:IloscWywozow"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
             
    odbiorów 
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    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik120/dok:Kwota"> 
<tr> 
            <td class="label">Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu).</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
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</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik240"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 240 
             
 litrów<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik240/dok:Stawka"> 
<tr> 
            <td class="label">Stawka 
             
    (zł/pojemnik)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik240/dok:Sztuk"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
pojemników</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik240/dok:IloscWywozow"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
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    miesiącu</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik240/dok:Kwota"> 
<tr> 
            <td class="label">Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu).</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik1100"> 
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<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 1100 
             
 litrów<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik1100/dok:Stawka"> 
<tr> 
            <td class="label">Stawka 
             
    (zł/pojemnik)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik1100/dok:Sztuk"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
pojemników</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik1100/dok:IloscWywozow"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
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        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Pojemnik1100/dok:Kwota"> 
<tr> 
            <td class="label">Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu).</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Kp7"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">KP7<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/> 
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<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Kp7/dok:Stawka"> 
<tr> 
            <td class="label">Stawka 
             
    (zł/kontener)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Kp7/dok:Sztuk"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
pojemników</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Kp7/dok:IloscWywozow"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Kp7/dok:Kwota"> 
<tr> 
            <td class="label">Wysokość 
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    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu).</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Inny"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">inny<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnosc"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Sztuk"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozow"/> 
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
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<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Inny/dok:Pojemnosc"> 
<tr> 
            <td class="label">pojemność</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Inny/dok:Stawka"> 
<tr> 
            <td class="label">Stawka 
             
    (zł/kontener)</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Inny/dok:Sztuk"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
pojemników</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Inny/dok:IloscWywozow"> 
<tr> 
            <td class="label">Ilość 
             
    odbiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
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<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:Inny/dok:Kwota"> 
<tr> 
            <td class="label">Wysokość 
             
    opłaty 
             
    (tj. 
             
    iloczyn 
             
    stawki 
             
    opłaty 
             
    oraz 
             
    liczb 
             
    określających 
             
    ilość 
             
    pojemników 
             
    oraz 
             
    ilość 
             
    obiorów 
             
    pojemników 
             
    w 
             
    miesiącu).</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UstalenieWysokosciOplaty/dok:NieruchomoscNie
zamieszkala/dok:OplataMiesieczna"> 
<tr> 
            <td class="label">Wysokość 
             
 miesięcznej 
             
 opłaty [zł]</td> 
            <td class="value"> 
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                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodpisSkladajacego"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/> 
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodpisSkladajacego/dok:Data"> 
<tr> 
            <td class="label">Data wypełnienia deklaracji</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru"> 
<tr> 
            <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji"> 
<tr> 
            <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:Rok"> 
<tr> 
            <td class="label">Rok</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby"> 
<tr> 
            <td class="label">Numer systemowy osoby</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
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            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji"> 
<tr> 
            <td class="label">Rodzaj decyzji</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji"> 
<tr> 
            <td class="label">Numer decyzji</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty"> 
<tr> 
            <td class="label">Waluta</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku"> 
<tr> 
            <td class="label">Numer systemowy wniosku</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/> 
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data"> 
<tr> 
            <td class="label">Data</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
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</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia"> 
<tr> 
            <td class="label">Okres złożenia</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:DataWniosku"> 
<tr> 
            <td class="label">Data</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:Decyzja"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/> 
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/> 
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego"> 
<tr> 
            <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu"> 
<tr> 
            <td class="label">Seria i numer dokumentu</td> 
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            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy"> 
<tr> 
            <td class="label">Sygnatura sprawy</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba"> 
<tr> 
            <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji"> 
<tr> 
            <td class="label">Data wydania decyzji</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Podpis  wnioskodawcy<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/> 
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data"> 
<tr> 
            <td class="label">Data</td> 
            <td class="value"> 
                <xsl:value-of select="text()"/> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy"> 
<tr> 
            <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/> 
<table> 
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 
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<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/> 
</table> 
            </td> 
        </tr> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 84 – Poz. 281


		2014-01-14T08:16:42+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




