
UCHWAŁA NR XX/186/2016
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250), po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłowice w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy 
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Deklaracja, o której mowa w § 1 może zostać złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Systemu 
Elektronicznej Komunikacji Administrasji Publicznej SEKAP.

§ 4. 1. Dla deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się format 
elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określony w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzona profilem zaufanym 
ePUAP.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 4948



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

 

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna 
 
 

Sposób wypełnienia 
 
 

Składający 
 
 
 

 
Termin składania 
 
 

 
Miejsce składania 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz.U. z 2016r., poz. 250) 
 

Poprzez wypełnienie właściwego pola niebieskim lub czarnym kolorem oraz 
zaznaczenie pól wyboru 
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników oraz 
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 
zamieszkałą 
 

14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub w ciągu 14 dni od dnia w 
którym nastąpiła zmiana zadeklarowanych wcześniej danych będących 
podstawą do wyliczenia opłaty 
 

Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice 
 

Wójt Gminy Pawłowice 

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

             pierwsza deklaracja                                                                                             
Data powstania obowiązku opłaty….………………….…..…………  

                                                                                                                                                                                                                              (miesiąc i rok) 

             

             zmiana zadeklarowanych wcześniej danych będących podstawą wyliczenia opłaty                

             (np. zmiana ilości osób zamieszkałych na nieruchomości)                                                     
Data zaistnienia zmiany…………………………...…………… 

                                                                                                                                                                                                                                              (miesiąc i rok)
  

           

             korekta deklaracji  
             (np. podanie błędnych danych w pierwotnej deklaracji)

 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

  

                  osoba fizyczna                              osoba prawna                              jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 
 właściciel   współwłaściciel   inny podmiot władający nieruchomością 

 użytkownik wieczysty                     jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

Numer PESEL* Identyfikator REGON** 
 

Numer NIP** 
 
 

Symbol PKD** 
 

Numer telefonu***: 

 
Adres e-mail***: 
 

ADRES ZAMIESZKANIA*     /    ADRES SIEDZIBY** 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  
 
 

Kod pocztowy Poczta 

C. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA  (w przypadku gdy współmałżonek jest współwłaścicielem nieruchomości) 
Nazwisko i imię 

Numer PESEL 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość                                                         Ulica                                                                        Nr domu                  Nr lokalu 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/186/2016

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 września 2016 r.
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E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 
Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oznaczonej w części D wynosi:         ……….……………….  
                                                                                                                                                                                                                                          (liczba mieszkańców)  

 

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 
 

Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będę przekazywał w sposób: 

 

                               selektywny - poprzez segregację odpadów                              zmieszany- bez segregacji odpadów                 

   

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 
(stawka opłaty za gospodarowanie odpadami uzależniona jest od sposobu ich zbierania – selektywny lub zmieszany, zgodnie z zaznaczoną pozycję w polu F. 
Stawki ustalone są uchwałą Rady Gminy Pawłowice) 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
 

….………………….……….      X    …..…… zł/osobę     =      ……………….….………. zł miesięcznie 
                                                      (liczba mieszkańców)                            (stawka opłaty****)                          (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

H.  ZAŁĄCZNIKI   (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

 

 

I. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 

 
 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ    
 

 

………………………………………                                          …………………..……………….. 
                                     (miejscowość i data)                                                                                  (podpis*/podpis (pieczęć) **) 
 

K. ADNOTACJE ORGANU: 
 

 

*        dotyczy osób fizycznych        

**   dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

***  pole nieobowiązkowe, podanie danych oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących gospodarki odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

****   stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona uchwałą Rady Gminy Pawłowice 
 
Pouczenie:  
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, n iniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).  

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawłowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonego w deklaracji 
sposobu zbiórki odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawłowice 
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

4) Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny poprzez segregację odpadów będą poddawani bieżącej kontroli 
wywiązywania się ze złożonego oświadczenia. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków selektywnego zbierania odpadów i nieprawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami naliczonymi 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

5) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60. 
 
Objaśnienia:  
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do 

deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.  
2) Właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki, składa deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.  
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Pawłowice. 
 
Załączniki do deklaracji: 
1) Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 
2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa (17,00 zł) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/186/2016

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 września 2016 r.

Format elektroniczny formularza deklaracji w formacie danych XML

schemat.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/" 
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/2016/09/08/2106/">

<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 odpadami 
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>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4948



</xsd:complexType>

<xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">

<xsd:complexContent mixed="false">

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

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Podstawa" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Podstawa 
prawna</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TerminSkladania" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Organ właściwy do złożenia deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ACelZlozeniaDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>
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<xsd:element name="Pierwsza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pierwsza deklaracja

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DataPowstania" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Data powstania obowiązku opłaty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Zmiana">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zmiana zadeklarowanych

wcześniej danych

będących podstawą

wyliczenia opłaty (np.

zmiana ilości osób

zamieszkałych na

nieruchomości)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DataZmiany" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Data zaistnienia zmiany</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Korekta" type="xsd:boolean">
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<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

korekta deklaracji (np.

podanie błędnych danych w

pierwotnej deklaracji)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="BDaneSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation> </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" 
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="InnyPodmiot" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inny

podmiot

władający

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="Jednostka" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

jednostka

organizacyjna
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i

osoby

posiadające

nieruchomość

w

zarządzie

lub

użytkowaniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">
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<xsd:annotation>

<xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation> </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" 
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="InnyPodmiot" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inny

podmiot

władający

nieruchomością
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</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="Jednostka" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

jednostka

organizacyjna

i

osoby

posiadające

nieruchomość

w

zarządzie

lub

użytkowaniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">

</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:REGON">
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</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:NIP">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PKD" 
type="str:Tekst10Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Symbol PKD

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<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" ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="FormaWladania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation> </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>
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<xsd:element fixed="true" 
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="InnyPodmiot" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inny

podmiot

władający

nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" 
name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
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<xsd:element fixed="true" 
name="Jednostka" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

jednostka

organizacyjna

i

osoby

posiadające

nieruchomość

w

zarządzie

lub

użytkowaniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">

</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:REGON">

</xsd:element>

<xsd:element ref="ins:NIP">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PKD" 
type="str:Tekst10Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Symbol PKD

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>

ADRES SIEDZIBY

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="CDaneWspolmalzonka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>C. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku gdy współmałżonek jest 
współwłaścicielem nieruchomości)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

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

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

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

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DAdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

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

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
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</xsd:element>

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

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="EIloscOsob">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczenieIloscOsob">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oznaczonej 
w części D wynosi</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" 
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>liczba mieszkańców</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FSposobZbierania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczenieSposobZbierania">
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<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będę przekazywał w 
sposób</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Selektywny" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>selektywny - poprzez segregację odpadów</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Zmieszany" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>zmieszany - bez segregacji odpadów</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GWyliczenieMiesieczne">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Wysokosc">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosi</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:decimal">

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 4948



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>liczba mieszkańców</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>stawka opłaty [zł/osobę]</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty [zł 
miesięcznie]</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="HZalaczniki" 
type="str:ZalacznikiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>H. 
ZAŁĄCZNIKI</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" 
name="IUwagiWlasciciela">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

I. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element 
name="UwagiWlasciciela" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>
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<xsd:documentation> </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KAdnotacjeOrganu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>K. ADNOTACJE ORGANU</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Uwagi" 
type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</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>

styl.xsl

<?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/2016/09/08/2106/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
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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 odpadami 
komunalnymi

<xsl:text> (</xsl:text>

F. PO.DEK.ODP.ZAM.KOM.P031

<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>

<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>
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<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 
odpadami 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>

</p>
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<xsl:choose>

<xsl:when 
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 
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 >= 
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">
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<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">

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"/>
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<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()"/>

</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()"/>
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</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">

<tr>

<td class="label">Kod TERC</td>

<td class="value">
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<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>
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<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()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Kontakt">

<xsl:apply-templates 
select="adr:Telefonadr:Faksadr:Emailadr:URIKontaktadr: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()"/>
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</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>

<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']"/>
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<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">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>
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<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">
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<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()"/>

</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>
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<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">

<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>
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<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()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
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<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>
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<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">

<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/>
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<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

<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>
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</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>

</td>

</tr>

</xsl:if>

</xsl:template>

<xsl:template match="inst:KRS">
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<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()"/>
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</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()"/>

</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>
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</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'">

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>
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<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>

</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">
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<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">
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<br/>

Rejestr prowadzony przez

<xsl:value-of 
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>

</xsl:if>

</td>

</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>
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<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"/>

</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">
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<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:Podstawa">

<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:TerminSkladania">

<tr>
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<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:MiejsceSkladania">

<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:OrganWlasciwy">

<tr>

<td class="label">Organ właściwy do złożenia deklaracji</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Zmiana"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Pierwsza">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">pierwsza deklaracja<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:DataPowstania"/>
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</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Pierwsza/dok:DataPo
wstania">

<tr>

<td class="label">Data powstania obowiązku opłaty</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Zmiana">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">zmiana zadeklarowanych

wcześniej danych

będących podstawą

wyliczenia opłaty (np.

zmiana ilości osób

zamieszkałych na

nieruchomości)<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:DataZmiany"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Zmiana/dok:DataZmi
any">

<tr>

<td class="label">Data zaistnienia zmiany</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:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Korekta">

<tr>

<td class="label">korekta deklaracji (np.

podanie błędnych danych w

pierwotnej deklaracji)</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>

<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>

<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">osoba fizyczna<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:FormaWladania"/>

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>

<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>

<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>
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<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2"> <br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>

<xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiot"/>

<xsl:apply-templates select="dok:UzytkownikWieczysty"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:Wlasciciel">

<tr>

<td class="label">właściciel</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:Wspolwlasciciel">

<tr>

<td class="label">współwłaściciel</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:InnyPodmiot">

<tr>

<td class="label">inny
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podmiot

władający

nieruchomością</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:UzytkownikWieczysty">

<tr>

<td class="label">użytkownik

wieczysty</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:Jednostka">

<tr>

<td class="label">jednostka

organizacyjna

i

osoby

posiadające

nieruchomość

w

zarządzie

lub

użytkowaniu</td>
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<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:AdresZamieszkania">

<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:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna"
>

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">osoba prawna<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:FormaWladania"/>

<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>

<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 4948



<xsl:apply-templates select="inst:NIP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:PKD"/>

<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2"> <br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>

<xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiot"/>

<xsl:apply-templates select="dok:UzytkownikWieczysty"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:Wlasciciel">

<tr>

<td class="label">właściciel</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:Wspolwlasciciel">

<tr>

<td class="label">współwłaściciel</td>

<td class="value">
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<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:InnyPodmiot">

<tr>

<td class="label">inny

podmiot

władający

nieruchomością</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:UzytkownikWieczysty">

<tr>

<td class="label">użytkownik

wieczysty</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:Jednostka">

<tr>

<td class="label">jednostka

organizacyjna

i

osoby
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posiadające

nieruchomość

w

zarządzie

lub

użytkowaniu</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:PKD">

<tr>

<td class="label">Symbol PKD</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
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"/>
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<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:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:FormaWladania"/>

<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>

<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>

<xsl:apply-templates select="inst:NIP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:PKD"/>

<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2"> <br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>

<xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiot"/>

<xsl:apply-templates select="dok:UzytkownikWieczysty"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>

</table>
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</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:Wlasciciel">

<tr>

<td class="label">właściciel</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:Wspolwlasciciel">

<tr>

<td class="label">współwłaściciel</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:InnyPodmiot">

<tr>

<td class="label">inny

podmiot

władający

nieruchomością</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:UzytkownikWieczysty">
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<tr>

<td class="label">użytkownik

wieczysty</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:Jednostka">

<tr>

<td class="label">jednostka

organizacyjna

i

osoby

posiadające

nieruchomość

w

zarządzie

lub

użytkowaniu</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:PKD">

<tr>

<td class="label">Symbol PKD</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:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/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:CDaneWspolmalzonka">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">C. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku gdy 
współmałżonek jest współwłaścicielem nieruchomości)<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>

<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>
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<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DAdresNieruchomosci">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:EIloscOsob">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieIloscOsob"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:EIloscOsob/dok:OswiadczenieIloscOsob">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości oznaczonej w części D wynosi<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancow"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:EIloscOsob/dok:OswiadczenieIloscOsob/dok:Liczb
aMieszkancow">

<tr>

<td class="label">liczba mieszkańców</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:FSposobZbierania">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieSposobZbierania"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FSposobZbierania/dok:OswiadczenieSposobZbiera
nia">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będę 
przekazywał w sposób<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Selektywny"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Zmieszany"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FSposobZbierania/dok:OswiadczenieSposobZbiera
nia/dok:Selektywny">

<tr>

<td class="label">selektywny - poprzez segregację odpadów</td>

<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FSposobZbierania/dok:OswiadczenieSposobZbiera
nia/dok:Zmieszany">

<tr>

<td class="label">zmieszany - bez segregacji odpadów</td>
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<td class="value">

<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Wysokosc"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc/dok:Liczb
aMieszkancow">

<tr>

<td class="label">liczba mieszkańców</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc/dok:Stawk
aOplaty">
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<tr>

<td class="label">stawka opłaty [zł/osobę]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc/dok:Iloczy
n">

<tr>

<td class="label">iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty [zł miesięcznie]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:HZalaczniki">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">H. ZAŁĄCZNIKI<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:IUwagiWlasciciela">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">I. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:UwagiWlasciciela"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:IUwagiWlasciciela/dok:UwagiWlasciciela">

<tr>

<td class="label"> </td>
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<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:KAdnotacjeOrganu">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">K. ADNOTACJE ORGANU<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:KAdnotacjeOrganu/dok:Uwagi">

<tr>

<td class="label">Uwagi</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">
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<tr>

<td class="label">Numer systemowy osoby</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</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>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 65 – Poz. 4948



<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>

</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>
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<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>

<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">
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<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">
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<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:stylesheet>

wyroznik.xml

<?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>2016-09-21+02:00</meta:Czas>

</meta:Data>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">

<meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/wyroznik.xml</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="SymbolDokumentu">

<meta:Wartosc>F.PO.DEK.ODP.ZAM.KOM.P031</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>2016-09-21+02:00</meta:Od>
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</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/2016/09/08/2106/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/2016/09/08/2106/styl.xsl</meta:Wartosc>

</meta:Identyfikator>

<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>

</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 odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>

</str:Naglowek>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>

<inst:IdInstytucji>

<inst:NIP>6331093926</inst:NIP>

</inst:IdInstytucji>

<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Pawłowice</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>43-250</adr:KodPocztowy>

<adr:Poczta>Pawłowice</adr:Poczta>

<adr:Miejscowosc>Pawłowice</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Zjednoczenia</adr:Ulica>
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<adr:Budynek>60</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 
odpadami komunalnymi</wyr:NazwaDokumentu>

<wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>

<wyr:PodstawaPrawna>

<wyr:NazwaPodstawy>Art. 6n, ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 
250)</wyr:NazwaPodstawy>

<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/250/6n/1/2/a</wyr:Jednoli
tyIdentyfikatorPodstawy>

</wyr:PodstawaPrawna>

<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-09-21+02:00</meta:Od>

</wyr:WaznoscWzoru>

<wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi</wyr:OpisWzoru>

</wyr:Wartosc>

</wyr:TrescDokumentu>

</wyr:Dokument>
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