
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2016 

RADY GMINY JELEŚNIA 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

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

przez właściciela nieruchomości 

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

o samorządzie gminnym  (t.j.: Dz. U. z  2016 r., poz. 446), art. 6n ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i ust. 2 Ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada 

Gminy Jeleśnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu określonym 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,  

w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 1 lub zaistniałych 

rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych, właściciele nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani dołączyć do składanej deklaracji pisemne oświadczenie. 

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1  ust. 3 określa załącznik nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Określa się schemat deklaracji elektronicznych w formacie XML o których mowa w § 1 oraz układy 

zgodne ze wzorami deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi 

na obszarze Gminy Jeleśnia. 

2. Schematy deklaracji elektronicznych w formacie XML wraz z układami informacji i powiązań między 

nimi określają załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały. 

3. Określa się sposób przesyłania deklaracji elektronicznych za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: www.epuap.gov.pl.  

4. Określa się, iż deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 

2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Przekazywanie elektronicznej 

deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność 

danych, oraz zapewniający ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 6816

http://www.epuap.gov.pl. 


§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć  osobiście, 

listownie lub elektronicznie w Urzędzie Gminy Jeleśnia ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia, w  terminie: 

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

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 

określającej wysokość opłaty, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia. 

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

2. Traci moc uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

3. Traci moc Uchwała Nr XXV/139/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie 

warunków i trybu składnia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości. 

4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie 

warunków i trybu składnia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Ryszard Nowak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/161/2016 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Jeleśnia. 

Miejsce składania: 

Urząd Gminy Jeleśnia, 34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1. 

Termin składania: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY JELEŚNIA 

ul. Plebańska 1 

34-340 Jeleśnia 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe): 

 

PIERWSZA DEKLARACJA 

(14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca)                               (data powstania obowiązku 

opłaty)…………………………………………….. 

 

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 

(14 dni od dnia nastąpienia zmiany)                                                       (data powstania 

zmiany)……………………………………………………………... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe) 

 

właściciel           współwłaściciel          najemca, dzierżawca        użytkownik wieczysty      inny podmiot 

zarządca nieruchomości 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Osoba fizyczna 
Nazwisko Imię 
Nr telefonu Adres e-mail 
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PESEL 

D.2. Adres zamieszkania / adres siedziby / adres do korespondencji 

Kraj : Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu/lokalu/działki: 

 

 

Miejscowość: 

 

 

Poczta: Kod pocztowy: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli inny niż  

w rubryce D.2.) 

Miejscowość: 

 

 

Ulica: Nr domu/lokalu/działki: 

Poczta: Kod pocztowy: 

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w części  D.2. lub w części E niniejszej 

deklaracji będą zbierane i odbierane w sposób: 

 

selektywny                       zmieszany 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia składający 

deklarację) 

 

Stawka opłaty
1
 

 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość 

wskazaną w części D.2. lub w części E 

 

 

 

Miesięczna kwota opłaty 

(stawka opłaty x liczba osób) 

(w tym 50% stawki opłaty miesięcznej dla 5 i 

kolejnej osoby w rodzinie, jeżeli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny
2
) zł/miesiąc 

Kwartalna kwota opłaty 

(stawka opłaty x liczba osób x 3 miesiące) zł/kwartał 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

……………………………………………..                                                                                    

….…………………….…………………………………. 

(miejscowość, data)                                                                                                                  (czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

………………….……………..                                                                                                                                                       

…..…….…………………………….……………… 

(Data)  (podpis przyjmującego deklarację) 
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Objaśnienia: 
1) Stawkę opłaty określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 
2) Kwota zmniejszenia opłaty o połowę dla 5 i kolejnej osoby w rodzinie wynika z uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
Pouczenie: 
1)Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) 
2)Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. Miejsce zamieszkania oznacza miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 

Kc). 
3)W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (wraz z oświadczeniem) do Wójta Gminy Jeleśnia 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) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 

250) w razie niezłożenia deklaracji, Wójt Gminy Jeleśnia określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomości o podobnym charakterze. Stawka opłaty zostanie naliczona jak za odpady zmieszane; ilość osób oszacuje się na 

podstawie ilości osób zameldowanych pod wskazanym adresem. 
5) Dane zawarte w deklaracji (szczególnie o podanej ilości mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych rejestrowych  

w Urzędzie Gminy. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi, właściciel nieruchomości winien dołączyć oświadczenie – Załącznik 

Nr 2 do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 
6) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzanie odpadów zmieszanych. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/2016 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

DEKLARACJA 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – składana przez właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U.  

z 2016 r., poz. 250) 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku 

Miejsce składania: 

Urząd Gminy Jeleśnia, 34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY JELEŚNIA 

ul. Plebańska 1 

34-340 Jeleśnia 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe): 
 
PIERWSZA DEKLARACJA                                        (data powstania obowiązku opłaty)…………………………………………….. 
 
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI 
(14 dni od dnia nastąpienia zmiany)                          (data powstania zmiany)……………………………………………………………... 

Uzasadnienie zmiany/korekty: 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
2. Składający: (zaznaczyć właściwe) 
właściciel           współwłaściciel          najemca, dzierżawca        użytkownik wieczysty      inny podmiot 
zarządca nieruchomości       jednostka organizacyjna 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
3. Status: (zaznaczyć właściwe)  
osoba fizyczna   osoba prawna     jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
4. Imię i nazwisko/Pełna nazwa 
5. PESEL 6. REGON 7. NIP 
8. Nr telefonu 9. Adres e-mail 

D.1. Adres zamieszkania / adres siedziby / adres do korespondencji 
10. Kraj : 
 

 

11. Województwo: 12. Powiat: 

13. Gmina: 
 

 

 

14. Ulica: 15. Nr domu/lokalu/działki: 
 

 

16. Miejscowość: 
 

 

17. Poczta: 18. Kod pocztowy: 

 

 

 

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli inny niż 

w rubryce D.1.) 
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19. Miejscowość: 
 

 

20. Ulica: 21. Nr domu/lokalu/działki: 

22. Poczta: 23. Kod pocztowy: 

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

24. Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w części  D.1. lub w części D.2. niniejszej 

deklaracji będą zbierane i odbierane w sposób*(zaznaczyć właściwe) 

 

selektywny                       zmieszany 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia składający 

deklarację) 

F.1. WYLICZENIE OPŁATY 
Ryczałtowa roczna stawka opłaty ** Ilość domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

wykorzystywane jedynie przez część 

roku 

Roczna kwota opłaty 
(poz. 25 x poz. 27) 

25. 26. 27. 

F.2. DO ZAPŁATY ZA ROK *** 
28. 
 
……………………………………………. zł    (słownie 

złotych:……………………………………………………………………………………………) 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
29. 
 

 
….…………………….…………………………………. 

(miejscowość, data) 

30. 
 

 
…………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

…..…….…………………………….………………                                                                                                                       

....….…….………………………….…………………. 

(Data)  podpis przyjmującego deklarację) 
Pouczenie: 
W przypadku niedokonania wpłaty kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) 
Informacja: Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej 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 
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Jeleśnia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Objaśnienia: 
* Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów 
komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych 
** W przypadku wyboru selektywnej metody zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku zadeklarowania 

nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę podwyższoną, określoną w Uchwale Rady Gminy w Jeleśni w sprawie ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.jelesnia.pl). 
***Opłatę z poz. 28 należy wpłacać bez wezwania do 30 lipca za dany rok, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jeleśni lub w kasie Urzędu Gminy  

w Jeleśni. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/161/2016 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

……..……………………,dnia……............. 

.........................................     

(imię, nazwisko) 

........................................  

(adres nieruchomości) 

......................................... 

(miejscowość) 

OŚWIADCZENIE 

Zmiana danych zawartych w deklaracji dotyczy: .................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Różnica w liczbie osób zameldowanych i zamieszkałych – uzasadnienie rozbieżności: 

..................................................................................................... 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

.……………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

………………………….…………........................ 

(podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/161/2016 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

 

Schemat XML deklaracji elektronicznej 

<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"  adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/2417042/DOK"  domyslnaSkrytkaAdresata="/2417042/skrytka"  nazwa="Deklaracja 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami"  typFormularza="XFORMS"  

trybObslugiZalacznikow="stary"  wymagaLogowania="true"  prywatny="false"  >  

<xforms> 

<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms" 

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

xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

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

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

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

xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events" 

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

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

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

xmlns:service = "http://tempuri.org/" 

xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/2417042/DOK/" 

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

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

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

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

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

xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

> 

<head> 

<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/2417042/DOK</meta> 

<meta property="adresSkrytki">/2417042/skrytka</meta> 

<xf:model> 

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_9" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_27" 

nodeset="inst:NazwaInstytucji" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_30" 

nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" /> 
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<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_32" 

nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_37" 

nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_39" 

nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_50" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_52" 

nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_56" 

nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_58" 

nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_60" 

nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_62" 

nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_68" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_74" 

nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_91" 

nodeset="wnio:DataKorekty" type="xf:date" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_96" 

nodeset="wnio:DataKorekty" type="xf:date" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_103" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_104" 

nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_143" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba" 

relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Typ

Podatnika) = '1'"> 
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<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_149" 

nodeset="oso:Nazwisko" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_155" 

nodeset="oso:Imie" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_161" 

nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_165" 

nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_171" 

nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_204" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_206" 

nodeset="adr:Kraj" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_215" 

nodeset="adr:Wojewodztwo" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_219" 

nodeset="adr:Powiat" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_227" 

nodeset="adr:Gmina" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_231" 

nodeset="adr:Miejscowosc" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_235" 

nodeset="adr:Ulica" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_240" 

nodeset="adr:Budynek" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_244" 

nodeset="adr:Lokal" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUwagi_248" 

nodeset="adr:Uwagi" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_253" 

nodeset="adr:KodPocztowy" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_257" 

nodeset="adr:Poczta" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_312" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/adr:Adres"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrWojewodztwo_314" nodeset="adr:Wojewodztwo" /> 
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<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrPowiat_315" nodeset="adr:Powiat" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrGmina_316" nodeset="adr:Gmina" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrMiejscowosc_320" nodeset="adr:Miejscowosc" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrUlica_324" nodeset="adr:Ulica" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrBudynek_329" nodeset="adr:Budynek" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrLokal_333" nodeset="adr:Lokal" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_up_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_337" 

nodeset="../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrKodPocztowy_342" nodeset="adr:KodPocztowy" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrPoczta_346" nodeset="adr:Poczta" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oOdpady_385" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Odpady"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_389" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_406" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_415" nodeset="wnio:Stawka" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_425" nodeset="wnio:IloscOsob" /> 
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<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_440" nodeset="wnio:Suma" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma2_450" nodeset="wnio:Suma2" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_457" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnienia_461" 

nodeset="wnio:MiejsceWypelnienia" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_463" 

nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" 

constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 40" /> 

<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" 

constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 30" /> 

<xf:bind 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" 

constraint="string-length(.) = 0 or (matches(.,'\d{11}') and (     ((     number(substring(., 1, 1))*1+     

number(substring(., 2, 1))*3+     number(substring(., 3, 1))*7+     number(substring(., 4, 1))*9+     

number(substring(., 5, 1))*1+     number(substring(., 6, 1))*3+     number(substring(., 7, 1))*7+     

number(substring(., 8, 1))*9+     number(substring(., 9, 1))*1+     number(substring(., 10, 1))*3+     

number(substring(., 11, 1))*1     )mod 10)=0     ))" /> 

<xf:bind 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" calculate="(../wnio:IloscOsob[. castable as 

xsd:integer]) * (../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])" /> 

<xf:bind 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma2" calculate="(../wnio:Suma[. castable as 

xsd:decimal]) * 3" /> 

</xf:bind> 

<xf:instance id="main" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:OpisDokumentu /> 

<wnio:DaneDokumentu> 

<str:Adresaci> 

<meta:Podmiot> 

<inst:Instytucja> 

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

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy>34-340</adr:KodPocztowy> 
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<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc>Jeleśnia</adr:Miejscowosc> 

<adr:Ulica>Plebańska</adr:Ulica> 

<adr:Budynek>1</adr:Budynek> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj /> 

<adr:Wojewodztwo /> 

<adr:Powiat /> 

<adr:Gmina /> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Faks /> 

<adr:Email /> 

<adr:URIKontakt /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

<inst:Jednostka> 

<inst:NazwaInstytucji /> 

</inst:Jednostka> 

<inst:Pracownik> 

<inst:Funkcja>WÓJT GMINY JELEŚNIA</inst:Funkcja> 

</inst:Pracownik> 

</inst:Instytucja> 

</meta:Podmiot> 

</str:Adresaci> 

<str:Nadawcy> 

<meta:Podmiot> 

<oso:Osoba> 

<oso:IdOsoby> 

<oso:PESEL /> 

<oso:NIP /> 

</oso:IdOsoby> 

<oso:Imie /> 

<oso:ImieDrugie /> 

<oso:Nazwisko /> 

<adr:Adres> 

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

<adr:Miejscowosc /> 

<adr:Ulica /> 

<adr:Budynek /> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

<adr:Wojewodztwo /> 

<adr:Powiat /> 

<adr:Gmina /> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

</oso:Osoba> 

</meta:Podmiot> 

</str:Nadawcy> 

</wnio:DaneDokumentu> 

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

<wnio:Deklaracje> 

<wnio:Deklaracja> 

<wnio:Naglowek> 

<wnio:Rok /> 

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

<wnio:DataZlozenia /> 

<wnio:DataZmiany /> 

<wnio:DataKorekty /> 

<wnio:UzasadnienieKorekty /> 

</wnio:Naglowek> 

<wnio:Podatnik> 

<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika> 

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

<wnio:RodzajPodmiotuInny /> 

</wnio:Podatnik> 

<wnio:Nieruchomosci> 

<wnio:Nieruchomosc> 

<adr:Adres> 
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<adr:KodPocztowy /> 

<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc /> 

<adr:Ulica /> 

<adr:Budynek /> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo> 

<adr:Powiat>żywiecki</adr:Powiat> 

<adr:Gmina>Jeleśnia (gmina wiejska)</adr:Gmina> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala> 

<wnio:Odpady> 

<wnio:SelektywnaZbiorka> 

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

</wnio:SelektywnaZbiorka> 

</wnio:Odpady> 

<wnio:Rozliczenia> 

<wnio:RozliczenieIloscOsob> 

<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob> 

<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka> 

<wnio:StawkaSelektywna>7.00</wnio:StawkaSelektywna> 

<wnio:StawkaNieselektywna>16.00</wnio:StawkaNieselektywna> 

<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna> 

<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna> 

<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma> 

<wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2> 

</wnio:RozliczenieIloscOsob> 

<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac> 

<wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac> 

<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal> 

</wnio:Rozliczenia> 

<wnio:Dzialki> 

<wnio:Dzialka> 

<wnio:NrDzialki /> 

</wnio:Dzialka> 

</wnio:Dzialki> 

<adr:Kontakt> 
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<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

</adr:Kontakt> 

</wnio:Nieruchomosc> 

</wnio:Nieruchomosci> 

<wnio:Podpis> 

<oso:Imie /> 

<oso:Nazwisko /> 

<wnio:DataWypelnienia /> 

<wnio:MiejsceWypelnienia /> 

</wnio:Podpis> 

<wnio:Zalaczniki /> 

</wnio:Deklaracja> 

</wnio:Deklaracje> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="main_copy" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:OpisDokumentu /> 

<wnio:DaneDokumentu> 

<str:Adresaci> 

<meta:Podmiot> 

<inst:Instytucja> 

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

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy>34-340</adr:KodPocztowy> 

<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc>Jeleśnia</adr:Miejscowosc> 

<adr:Ulica>Plebańska</adr:Ulica> 

<adr:Budynek>1</adr:Budynek> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj /> 

<adr:Wojewodztwo /> 

<adr:Powiat /> 

<adr:Gmina /> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 
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<adr:Telefon /> 

<adr:Faks /> 

<adr:Email /> 

<adr:URIKontakt /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

<inst:Jednostka> 

<inst:NazwaInstytucji /> 

</inst:Jednostka> 

<inst:Pracownik> 

<inst:Funkcja>WÓJT GMINY JELEŚNIA</inst:Funkcja> 

</inst:Pracownik> 

</inst:Instytucja> 

</meta:Podmiot> 

</str:Adresaci> 

<str:Nadawcy> 

<meta:Podmiot> 

<oso:Osoba> 

<oso:IdOsoby> 

<oso:PESEL /> 

<oso:NIP /> 

</oso:IdOsoby> 

<oso:Imie /> 

<oso:ImieDrugie /> 

<oso:Nazwisko /> 

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy /> 

<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc /> 

<adr:Ulica /> 

<adr:Budynek /> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

<adr:Wojewodztwo /> 

<adr:Powiat /> 

<adr:Gmina /> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 
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<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

</oso:Osoba> 

</meta:Podmiot> 

</str:Nadawcy> 

</wnio:DaneDokumentu> 

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

<wnio:Deklaracje> 

<wnio:Deklaracja> 

<wnio:Naglowek> 

<wnio:Rok /> 

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

<wnio:DataZlozenia /> 

<wnio:DataZmiany /> 

<wnio:DataKorekty /> 

<wnio:UzasadnienieKorekty /> 

</wnio:Naglowek> 

<wnio:Podatnik> 

<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika> 

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

<wnio:RodzajPodmiotuInny /> 

</wnio:Podatnik> 

<wnio:Nieruchomosci> 

<wnio:Nieruchomosc> 

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy /> 

<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc /> 

<adr:Ulica /> 

<adr:Budynek /> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo> 

<adr:Powiat>żywiecki</adr:Powiat> 

<adr:Gmina>Jeleśnia (gmina wiejska)</adr:Gmina> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 
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<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala> 

<wnio:Odpady> 

<wnio:SelektywnaZbiorka> 

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

</wnio:SelektywnaZbiorka> 

</wnio:Odpady> 

<wnio:Rozliczenia> 

<wnio:RozliczenieIloscOsob> 

<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob> 

<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka> 

<wnio:StawkaSelektywna>7.00</wnio:StawkaSelektywna> 

<wnio:StawkaNieselektywna>16.00</wnio:StawkaNieselektywna> 

<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna> 

<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna> 

<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma> 

<wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2> 

</wnio:RozliczenieIloscOsob> 

<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac> 

<wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac> 

<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal> 

</wnio:Rozliczenia> 

<wnio:Dzialki> 

<wnio:Dzialka> 

<wnio:NrDzialki /> 

</wnio:Dzialka> 

</wnio:Dzialki> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

</adr:Kontakt> 

</wnio:Nieruchomosc> 

</wnio:Nieruchomosci> 

<wnio:Podpis> 

<oso:Imie /> 

<oso:Nazwisko /> 

<wnio:DataWypelnienia /> 

<wnio:MiejsceWypelnienia /> 

</wnio:Podpis> 

<wnio:Zalaczniki /> 
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</wnio:Deklaracja> 

</wnio:Deklaracje> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_selections" > 

<selections> 

<selection_value_WOJ_1 /> 

<selection_item_WOJ_1 /> 
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<selection_value_POWIATY_1 /> 

<selection_item_POWIATY_1 /> 

<selection_value_GMINY_1 /> 

<selection_item_GMINY_1 /> 

<selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 /> 

<selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 /> 

<selection_value_ULICE_1 /> 

<selection_item_ULICE_1 /> 

<selection_value_WOJ_3 /> 

<selection_item_WOJ_3 /> 

<selection_value_POWIATY_3 /> 

<selection_item_POWIATY_3 /> 

<selection_value_GMINY_3 /> 

<selection_item_GMINY_3 /> 

<selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 /> 

<selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 /> 

<selection_value_ULICE_3 /> 

<selection_item_ULICE_3 /> 

</selections> 

</xf:instance> 

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" 

id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get" 

replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')" /> 

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref" 

id="submission_dictionary_POWIATY_1" instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" 

replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_POWIATY_1')" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele

ction_value_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1" 

instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz

edna=selection_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" 

instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance" separator="&" 

elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select

ion_value_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1" 

instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" /> 

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" 

id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get" 

replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" /> 
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<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s

election_value_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3" 

instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele

ction_value_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3" 

instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz

edna=selection_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" 

instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance" separator="&" 

elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select

ion_value_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3" 

instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

<xf:action ev:event="xforms-ready"> 

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew

odztwo" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W

OJ_1]/value" /> 

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_POWIATY_1')" 

nodeset="opt" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat

" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_POWIATY_1]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina

" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

GMINY_1]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" /> 
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<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc

owosc" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select

ion_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" 

/> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

ULICE_1]/value" /> 

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W

OJ_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_POWIATY_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

GMINY_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select

ion_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" /> 
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<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

ULICE_3]/value" /> 

<xf:action 

if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:S

ignature/ds:SignatureValue)"><xf:action 

while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Si

gnature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert 

at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:S

ignature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)" 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Signatu

re[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*" 

origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Sig

nature/ds:SignatureValue" position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action 

if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba)"><xf:action 

while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0])>0

)"><xf:insert 

at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-

sibling::*)" 

context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0][position(

)=1]" nodeset="*" 

origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba" 

position="after"/></xf:action></xf:action> 

</xf:action> 

</xf:model> 

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami</title> 

<style> 

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial} 

.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder} 

.form-name div{font-size:17px} 

.form-sign{text-align:left} 

.editable{background-color:#FFF} 

.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-

repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 

.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-

selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-

4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-

color:#F0F0F0} 

.text-center{text-align:center} 

.text-left{text-align:left} 

.text-right{text-align:right} 

.text-top{vertical-align:top} 

.text-middle{vertical-align:middle} 

.text-bottom{vertical-align:bottom} 

.text-justify{text-align:justify} 

.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1} 

.legal-basis td{padding:5px} 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 6816



.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder} 

.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0} 

.legal-basis td{padding-top:2mm} 

.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify} 

.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none 

none solid} 

.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none} 

.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-

top-style:none} 

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-

of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-

border{border-top-style:solid} 

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders 

table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-

top-border * td{border-top-style:none} 

.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-

style:none} 

.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-

border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid} 

.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * 

td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none} 

.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%} 

.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-

repeat-selected-item-4{background:0} 

.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center} 

div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana} 

div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana} 

td.xforms-disabled{display:none!important} 

.miesiace-list span select{width:100px} 

.miesiacekr-list span select{width:30px} 

.hidden{display:none} 

.min-height20{min-height:20px} 

.min-height30{padding-bottom:10px} 

.min-height50{min-height:50px} 

.min-height50 div{min-height:50px} 

.min-height10{min-height:10px} 

.min-height10 div{min-height:10px} 

.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} 

.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} 

.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} 

.objasnienie-text{text-align:justify} 

.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify} 
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.row-title{padding:3px} 

.row-subtitle{padding:5px} 

.padding-top5{padding-top:5px} 

.padding-bottom5{padding-bottom:5px} 

.padding-left5{padding-left:5px} 

.padding-right5{padding-right:5px} 

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important} 

.page{width:20cm} 

.page.break-after{page-break-after:always} 

.page.break-before{page-break-before:always} 

.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid 

black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle} 

.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block} 

.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1} 

.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-

size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px} 

.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-

center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px} 

.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-

weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} 

.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-

weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} 

.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-

weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} 

.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-

bottom:0} 

.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black} 

.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important} 

.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold} 

.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px} 

.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block} 

.input-very-long input{width:20cm} 

.input-long input{width:12cm} 

.input-medium input{width:8cm} 

.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center} 

.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold} 

.input-medium-short input{width:5cm} 

.input-medium-short input{width:5cm} 

.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center} 

.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold} 

.input-short input{width:2cm} 
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.input-very-short input{width:1cm} 

.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center} 

.input-very-short input{width:1cm} 

.input-short-center input{width:2cm;text-align:center} 

.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold} 

.bolder{font-weight:bold} 

.no-bolder{font-weight:normal} 

.underline{text-decoration:underline} 

.italic{font-style:italic} 

.min-height{min-height:50px} 

.field-text span{font-style:italic;font-size:16px} 

.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px} 

.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width SELECT,SELECT.field-full-

width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-width{width:100%} 

.field-items>span>label{white-space:nowrap} 

.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal} 

.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal} 

.field-value.separate-lines .field-items span label{white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span label{white-space:normal} 

.field-value.separate-lines .field-items span span label{white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span span label{white-space:normal} 

.field-items span{display:inline-block;white-space:normal} 

.field-items span * span{display:inline;white-space:normal} 

.row_dark{background-color:#DDD} 

.global-form{border:0} 

</style> 

</head> 

<body class="tresc-formularza"> 

<div class="page  break-after" style="width:22cm;"> 

<div class="form-name text-center" >  

<div class="form-sign" >  

<br/> 

</div><div class="form-name" >  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –<br/>nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy 

</div> 
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</div><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_9">  

<table  style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   

<tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Podstawa prawna: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250) 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Składający: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jeleśnia. 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Miejsce składania: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

<span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_27">  

</xf:output>  

</span>,<span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_30">

  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_32">

  

</xf:output>  

</span>,<span  >&#160;</span>ul.<span  >&#160;</span><span  > 
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<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_37">  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_39">  

</xf:output>  

</span> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Termin składania: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 

14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

</div></td>    

  </tr> 

 </table> 

</xf:group><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

</div><div class="darker" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_50"> 

<div class="text-center" >  

<strong  >  

<span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_52">

  

</xf:output>  

</span> 

</strong><br/>ul.<span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_56">  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 
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<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_58">

  

</xf:output>  

</span><br/><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_60"

>  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_62">

  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_68"> 

<div  >  

<div class="field-label" >  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji<span class="field-label italic" >  

( zaznaczyć właściwe ) 

</span> 

</div><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni

a_74" class="field-items"> 

<xf:item> 

<xf:label>PIERWSZA DEKLARACJA (14 dni od daty zamieszkania pierwszego 

mieszkańca)</xf:label> 

 <xf:value>P</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI (14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany)</xf:label> 
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 <xf:value>Z</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><br/><br/><xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;P&#39;]"> 

   <div  style="width:50%;">  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td >Data powstania obowiązku opłaty :</td><td class="text-left" 

style="display:inline-block;"><div class="field" style="width:100%;display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_91" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

  </xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;]"> 

   <div  style="width:50%;">  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td >Data powstania zmiany :</td><td class="text-left" style="display:inline-

block;"><div class="field" style="width:100%;display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_96" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

  </xf:group> 

</div> 

</xf:group> 
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</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ<span class="field-label italic" >  

(zaznaczyć właściwe) 

</span> 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_103"> 

<div  >  

<div class="separate-lines field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_10

4" class="field-items"> 

<xf:item> 

<xf:label>właściciel</xf:label> 

 <xf:value>1</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>współwłaściciel</xf:label> 

 <xf:value>2</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>najemca, dzierżawca</xf:label> 

 <xf:value>12</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>użytkownik wieczysty</xf:label> 

 <xf:value>7</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>inny podmiot</xf:label> 

 <xf:value>9</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>zarządca nieruchomości</xf:label> 

 <xf:value>10</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div> 

</xf:group> 
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</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</div><div class="title" style="border-top:thin solid black;">  

D. 1. Osoba fizyczna 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<div  >  

<xf:group 

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik

a)=&#39;1&#39;]"> 

   <xf:group 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_143">  <table  style="width:100%;" 

cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   

<tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Nazwisko: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_149" ><xf:alert>Pole 

wymagane. Nazwisko powinno zawierać od 0-40 znaków</xf:alert></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label"><span  style="width:100%;">  

Imię: 

</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_155" ><xf:alert>Pole 

wymagane. Imię powinno zawierać od 0-30 znaków</xf:alert></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Nr telefonu: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 
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    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_161" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Adres e-mail: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_165" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

PESEL: 

</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_171" 

><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

 </table> 

</xf:group> 

  </xf:group><xf:group 

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik

a)=&#39;1&#39;]"> 

    

  </xf:group> 

</div> 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<div class="subtitle1 darker" >  

D. 2. Adres zamieszkania / adres siedziby / adres do korespondencji 

</div><div  style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_204"> 

<div  >  
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<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="full-width" style="width:34%;"><div class="field" 

style="width:100%;"> 

   <div  class="field-label">Kraj</div> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_206"> 

<xf:item> 

<xf:label>POLSKA</xf:label> 

 <xf:value>PL</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div  class="field-label">Województwo</div> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew

odztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

WOJ_1]/value" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div  class="field-label">Powiat</div> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-width field_list"> 
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     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat

" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_

item_POWIATY_1]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:34%;" colspan="2"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Gmina 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina

" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_GMINY_1]/value" /> 
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     <xf:send 

submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Miejscowość 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc

owosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel

ection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Ulica 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt"> 
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      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item

_ULICE_1]/value" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:34%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr domu 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_240" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr lokalu 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_244" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  
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<div class="field-label" >  

Nr działki 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUwagi_248" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;" colspan="2"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Kod pocztowy 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_253" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Poczta 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_257" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div> 
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</div> 

</div><div class="page  break-after" style="width:22cm;"> 

<div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli inny niż w 

rubryce D.2.) 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_adrAdres_312"> 

<div  >  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/

wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_WOJ_3]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" 

/> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt"> 
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      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/

wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selecti

on_item_POWIATY_3]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/

wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_

item_GMINY_3]/value" /> 

     <xf:send 

submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td style="width:50%;" colspan="3"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  
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Miejscowość 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/

wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/

selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Ulica 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/

wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" /> 
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      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_i

tem_ULICE_3]/value" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:34%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr domu 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_adrAdres_adrBudynek_329" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr lokalu 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_adrAdres_adrLokal_333" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr działki 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_adrAdres_up_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_337" ></xf:input> 
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   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;" colspan="2"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Kod pocztowy 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_adrAdres_adrKodPocztowy_342" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Poczta 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_adrAdres_adrPoczta_346" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioOdpady_385"> 

<div class="text-center" >  
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Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w części  D.2. lub w części E 

niniejszej deklaracji będą zbierane i odbierane w sposób:<br/><br/><div class="field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_389" class="field-items"> 

<xf:item> 

<xf:label>selektywny</xf:label> 

 <xf:value>T</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>zmieszany</xf:label> 

 <xf:value>N</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<span class="field-label italic" >

  

(wypełnia składający deklarację) 

</span> 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_406"> 

<div  >  

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   

<tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<span class="bolder" >  

Stawka opłaty<sup  >  

1 

</sup> 

</span> 
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</div></td><td class="text-center bolder" style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_415" ></xf:input> 

   </div> 

</div><div class="text-left bolder" style="width:30%;display:inline-block;">  

zł/osobę 

</div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<span class="bolder" >  

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość 

</span><br/>wskazaną w części D.2. lub w części E 

</div></td><td class="text-center bolder" style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="input-short-center-bold  text-center bolder field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_425" ></xf:input> 

   </div> 

</div><div class="text-left bolder" style="width:30%;display:inline-block;">  

</div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<span class="bolder" >  

Miesięczna kwota opłaty 

</span><br/>(stawka opłaty x liczba osób)<br/><span class="bolder italic" >  

(w tym 50% stawki opłaty miesięcznej dla 5 i kolejnej osoby w rodzinie, jeżeli odpady są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny<sup  >  

2 

</sup>) 

</span> 

</div></td><td class="text-center" style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 
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    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_440" ></xf:input> 

   </div> 

</div><div class="text-left bolder" style="width:30%;display:inline-block;">  

zł/miesiąc 

</div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<span class="bolder" >  

Kwartalna kwota opłaty 

</span><br/>(stawka opłaty x liczba osób x 3 miesiące) 

</div></td><td class="text-center" style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma2_450" ></xf:input> 

   </div> 

</div><div class="text-left bolder" style="width:30%;display:inline-block;">  

zł/kwartał 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

 </table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" > 

<div class="title" >  

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_457"> 

<div  >  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-left" style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div  >  

<div class="input-medium-short field" style="display:inline-block;"> 
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   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnieni

a_461" ></xf:input> 

   </div> 

</div>,<div class="field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_4

63" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div><table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td >(miejscowość, data)</td>    

  </tr> 

</table> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="objasnienie-text" >  

<br/><div class="bolder underline" >  

Objaśnienia: 

</div><div  >  

1) Stawkę opłaty określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.<br/>2) Kwota zmniejszenia opłaty o połowę dla 5 

i kolejnej osoby w rodzinie wynika z uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

</div><br/><br/><div class="bolder underline" >  

Pouczenie: 

</div><div  >  

<span class="bolder" >  

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z 

późn. zm.)<br/> 

</span>2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. Miejsce zamieszkania oznacza miejscowość, w której osoba ta przebywa z 
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zamiarem stałego pobytu (art.25 Kc).<br/>3) W przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (wraz z oświadczeniem) do Wójta Gminy 

Jeleśnia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana.<br/><span class="bolder" >  

4) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2016r., poz.250) w razie niezłożenia deklaracji, Wójt Gminy Jeleśnia określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią 

ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Stawka opłaty 

zostanie naliczona jak za odpady zmieszane; ilość osób oszacuje się na podstawie ilości osób 

zameldowanych pod wskazanym adresem.<br/> 

</span>5) Dane zawarte w deklaracji (szczególnie o podanej ilości mieszkańców) będą 

weryfikowane na podstawie danych rejestrowych w Urzędzie Gminy. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy danymi, właściciel nieruchomości winien dołączyć oświadczenie – Załącznik Nr 2 do 

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.<br/>6) Sposób zbierania odpadów 

będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za 

odprowadzanie odpadów zmieszanych 

</div><br/> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

</xforms></Formularz>
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/161/2016 

Rady Gminy Jeleśnia 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

Schemat XML deklaracji elektronicznej - nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"  adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-

web/wzor_lokalny/2417042/DOK2"  domyslnaSkrytkaAdresata="/2417042/skrytka"  nazwa="Deklaracja 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe"  

typFormularza="XFORMS"  trybObslugiZalacznikow="stary"  wymagaLogowania="true"  

prywatny="false"  >  <xforms> 

<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms" 

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

xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

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

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

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

xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events" 

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

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

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

xmlns:service = "http://tempuri.org/" 

xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/2417042/DOK2/" 

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

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

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

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

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

xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 

> 

<head> 

 

<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/2417042/DOK2</meta> 

<meta property="adresSkrytki">/2417042/skrytka</meta> 

<xf:model> 

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_9" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_27" 

nodeset="inst:NazwaInstytucji" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_30" 

nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" /> 
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<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_32" 

nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_37" 

nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_39" 

nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_50" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_52" 

nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_56" 

nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_58" 

nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_60" 

nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_62" 

nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_69" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_80" 

nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_97" 

nodeset="wnio:DataKorekty" type="xf:date" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_102" 

nodeset="wnio:DataKorekty" type="xf:date" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioUzasadnienieKorekty_1

07" nodeset="wnio:UzasadnienieKorekty" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_115" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_125" 

nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" /> 

</xf:bind> 
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<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_167" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_195" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_199" 

nodeset="oso:Nazwisko" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_205" 

nodeset="oso:Imie" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_211" 

nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoNIP_217" 

nodeset="oso:IdOsoby/oso:NIP" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_221" 

nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_225" 

nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_291" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_295" 

nodeset="inst:NazwaInstytucji" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_299" 

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_303" 

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_307" 

nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_311" 

nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_378" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_380" 

nodeset="adr:Kraj" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_389" 

nodeset="adr:Wojewodztwo" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_393" 

nodeset="adr:Powiat" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_401" 

nodeset="adr:Gmina" /> 
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<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_405" 

nodeset="adr:Miejscowosc" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_409" 

nodeset="adr:Ulica" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_414" 

nodeset="adr:Budynek" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_418" 

nodeset="adr:Lokal" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUwagi_422" 

nodeset="adr:Uwagi" /> 

<xf:bind 

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_427" 

nodeset="adr:KodPocztowy" /> 

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_431" 

nodeset="adr:Poczta" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_534" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/adr:Adres"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrWojewodztwo_536" nodeset="adr:Wojewodztwo" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrPowiat_537" nodeset="adr:Powiat" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrGmina_538" nodeset="adr:Gmina" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrMiejscowosc_542" nodeset="adr:Miejscowosc" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrUlica_546" nodeset="adr:Ulica" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrBudynek_551" nodeset="adr:Budynek" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrLokal_555" nodeset="adr:Lokal" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_up_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_559" 

nodeset="../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki" /> 
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<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrKodPocztowy_564" nodeset="adr:KodPocztowy" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr

Adres_adrPoczta_568" nodeset="adr:Poczta" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oOdpady_633" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Odpady"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_644" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_664" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_675" 

nodeset="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawka_683" 

nodeset="wnio:Stawka" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_691" 

nodeset="wnio:Ilosc" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_699" 

nodeset="wnio:Suma" /> 

</xf:bind> 

</xf:bind> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_705" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_707" 

nodeset="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja"> 
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<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_715" 

nodeset="wnio:Suma" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni

oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSlownie_720" 

nodeset="wnio:SumaSlownie" /> 

</xf:bind> 

</xf:bind> 

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_727" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis"> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnienia_731" 

nodeset="wnio:MiejsceWypelnienia" /> 

<xf:bind 

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_733" 

nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" /> 

</xf:bind> 

<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" 

constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 40" /> 

<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" 

constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 30" /> 

<xf:bind 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" 

constraint="string-length(.) = 0 or (matches(.,'\d{11}') and (     ((     number(substring(., 1, 1))*1+     

number(substring(., 2, 1))*3+     number(substring(., 3, 1))*7+     number(substring(., 4, 1))*9+     

number(substring(., 5, 1))*1+     number(substring(., 6, 1))*3+     number(substring(., 7, 1))*7+     

number(substring(., 8, 1))*9+     number(substring(., 9, 1))*1+     number(substring(., 10, 1))*3+     

number(substring(., 11, 1))*1     )mod 10)=0     ))" /> 

<xf:bind 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Stawka" 

calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" 

readonly="false()" />  

<xf:bind 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc" 

calculate="number(replace(replace(string(.),'[\.,].*$',''),'[0-9\-]',''))" readonly="false()" />  

<xf:bind 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo

sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma" 

calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal]) 

* (../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />

  

</xf:bind> 

<xf:instance id="main" > 

<wnio:Dokument> 
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<wnio:OpisDokumentu /> 

<wnio:DaneDokumentu> 

<str:Adresaci> 

<meta:Podmiot> 

<inst:Instytucja> 

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

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy>34-340</adr:KodPocztowy> 

<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc>Jeleśnia</adr:Miejscowosc> 

<adr:Ulica>Plebańska</adr:Ulica> 

<adr:Budynek>1</adr:Budynek> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj /> 

<adr:Wojewodztwo /> 

<adr:Powiat /> 

<adr:Gmina /> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Faks /> 

<adr:Email /> 

<adr:URIKontakt /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

<inst:Jednostka> 

<inst:NazwaInstytucji /> 

</inst:Jednostka> 

<inst:Pracownik> 

<inst:Funkcja>WÓJT GMINY JELEŚNIA</inst:Funkcja> 

</inst:Pracownik> 

</inst:Instytucja> 

</meta:Podmiot> 

</str:Adresaci> 

<str:Nadawcy> 

<meta:Podmiot> 

<inst:Instytucja> 

<inst:IdInstytucji> 
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<inst:KRS /> 

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

<inst:REGON /> 

<inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora> 

<inst:WartoscIdentyfikatora /> 

</inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora> 

<inst:WartoscIdentyfikatora /> 

</inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora> 

<inst:WartoscIdentyfikatora /> 

</inst:InnyIdentyfikator> 

</inst:IdInstytucji> 

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

<adr:Adres> 

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

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

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

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

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

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

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

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

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

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

<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

</inst:Instytucja> 

<oso:Osoba> 

<oso:IdOsoby> 

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

<oso:InnyIdentyfikator> 

<oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora> 

<oso:WartoscIdentyfikatora /> 

</oso:InnyIdentyfikator> 

</oso:IdOsoby> 

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

<oso:ImieDrugie /> 

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

<adr:Adres> 

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

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

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

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

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

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

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

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

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

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

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

</oso:Osoba> 

</meta:Podmiot> 

</str:Nadawcy> 

</wnio:DaneDokumentu> 

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

<wnio:Deklaracje> 

<wnio:Deklaracja> 

<wnio:Naglowek> 

<wnio:Rok /> 

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

<wnio:DataZlozenia /> 

<wnio:DataZmiany /> 
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<wnio:DataKorekty /> 

<wnio:UzasadnienieKorekty /> 

</wnio:Naglowek> 

<wnio:Podatnik> 

<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika> 

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

<wnio:RodzajPodmiotuInny /> 

</wnio:Podatnik> 

<wnio:Nieruchomosci> 

<wnio:Nieruchomosc> 

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy /> 

<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc /> 

<adr:Ulica /> 

<adr:Budynek /> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo> 

<adr:Powiat>żywiecki</adr:Powiat> 

<adr:Gmina>Jeleśnia (gmina wiejska)</adr:Gmina> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala> 

<wnio:Odpady> 

<wnio:SelektywnaZbiorka> 

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

</wnio:SelektywnaZbiorka> 

</wnio:Odpady> 

<wnio:Rozliczenia> 

<wnio:RozliczenieDomkiLetnie> 

<wnio:Pozycje> 

<wnio:Pozycja> 

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

<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka> 

<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma> 

<wnio:SumaSlownie /> 

</wnio:Pozycja> 

</wnio:Pozycje> 
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</wnio:RozliczenieDomkiLetnie> 

<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac> 

<wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac> 

<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal> 

</wnio:Rozliczenia> 

<wnio:Dzialki> 

<wnio:Dzialka> 

<wnio:NrDzialki /> 

</wnio:Dzialka> 

</wnio:Dzialki> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

</adr:Kontakt> 

</wnio:Nieruchomosc> 

</wnio:Nieruchomosci> 

<wnio:Podpis> 

<oso:Imie /> 

<oso:Nazwisko /> 

<wnio:DataWypelnienia /> 

<wnio:MiejsceWypelnienia /> 

</wnio:Podpis> 

<wnio:Zalaczniki /> 

</wnio:Deklaracja> 

</wnio:Deklaracje> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="main_copy" > 

<wnio:Dokument> 

<wnio:OpisDokumentu /> 

<wnio:DaneDokumentu> 

<str:Adresaci> 

<meta:Podmiot> 

<inst:Instytucja> 

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

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy>34-340</adr:KodPocztowy> 

<adr:Poczta /> 
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<adr:Miejscowosc>Jeleśnia</adr:Miejscowosc> 

<adr:Ulica>Plebańska</adr:Ulica> 

<adr:Budynek>1</adr:Budynek> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj /> 

<adr:Wojewodztwo /> 

<adr:Powiat /> 

<adr:Gmina /> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Faks /> 

<adr:Email /> 

<adr:URIKontakt /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

<inst:Jednostka> 

<inst:NazwaInstytucji /> 

</inst:Jednostka> 

<inst:Pracownik> 

<inst:Funkcja>WÓJT GMINY JELEŚNIA</inst:Funkcja> 

</inst:Pracownik> 

</inst:Instytucja> 

</meta:Podmiot> 

</str:Adresaci> 

<str:Nadawcy> 

<meta:Podmiot> 

<inst:Instytucja> 

<inst:IdInstytucji> 

<inst:KRS /> 

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

<inst:REGON /> 

<inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora> 

<inst:WartoscIdentyfikatora /> 

</inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora> 
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<inst:WartoscIdentyfikatora /> 

</inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:InnyIdentyfikator> 

<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora> 

<inst:WartoscIdentyfikatora /> 

</inst:InnyIdentyfikator> 

</inst:IdInstytucji> 

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

<adr:Adres> 

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

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

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

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

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

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

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

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

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

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

<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

</inst:Instytucja> 

<oso:Osoba> 

<oso:IdOsoby> 

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

<oso:NIP>#NIP</oso:NIP> 

<oso:InnyIdentyfikator> 

<oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora> 

<oso:WartoscIdentyfikatora /> 

</oso:InnyIdentyfikator> 

</oso:IdOsoby> 

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

<oso:ImieDrugie /> 

<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko> 
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<adr:Adres> 

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

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

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

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

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

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

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

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

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

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

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

<adr:InnyKontakt /> 

</adr:Kontakt> 

</oso:Osoba> 

</meta:Podmiot> 

</str:Nadawcy> 

</wnio:DaneDokumentu> 

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

<wnio:Deklaracje> 

<wnio:Deklaracja> 

<wnio:Naglowek> 

<wnio:Rok /> 

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

<wnio:DataZlozenia /> 

<wnio:DataZmiany /> 

<wnio:DataKorekty /> 

<wnio:UzasadnienieKorekty /> 

</wnio:Naglowek> 

<wnio:Podatnik> 

<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika> 

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

<wnio:RodzajPodmiotuInny /> 

</wnio:Podatnik> 

<wnio:Nieruchomosci> 
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<wnio:Nieruchomosc> 

<adr:Adres> 

<adr:KodPocztowy /> 

<adr:Poczta /> 

<adr:Miejscowosc /> 

<adr:Ulica /> 

<adr:Budynek /> 

<adr:Lokal /> 

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj> 

<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo> 

<adr:Powiat>żywiecki</adr:Powiat> 

<adr:Gmina>Jeleśnia (gmina wiejska)</adr:Gmina> 

<adr:Uwagi /> 

</adr:Adres> 

<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala> 

<wnio:Odpady> 

<wnio:SelektywnaZbiorka> 

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

</wnio:SelektywnaZbiorka> 

</wnio:Odpady> 

<wnio:Rozliczenia> 

<wnio:RozliczenieDomkiLetnie> 

<wnio:Pozycje> 

<wnio:Pozycja> 

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

<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka> 

<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma> 

<wnio:SumaSlownie /> 

</wnio:Pozycja> 

</wnio:Pozycje> 

</wnio:RozliczenieDomkiLetnie> 

<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac> 

<wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac> 

<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal> 

</wnio:Rozliczenia> 

<wnio:Dzialki> 

<wnio:Dzialka> 

<wnio:NrDzialki /> 

</wnio:Dzialka> 
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</wnio:Dzialki> 

<adr:Kontakt> 

<adr:Telefon /> 

<adr:Email /> 

</adr:Kontakt> 

</wnio:Nieruchomosc> 

</wnio:Nieruchomosci> 

<wnio:Podpis> 

<oso:Imie /> 

<oso:Nazwisko /> 

<wnio:DataWypelnienia /> 

<wnio:MiejsceWypelnienia /> 

</wnio:Podpis> 

<wnio:Zalaczniki /> 

</wnio:Deklaracja> 

</wnio:Deklaracje> 

</wnio:TrescDokumentu> 

</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" > 

<etykiety_ref /> 
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</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" > 

<etykiety_ref /> 

</xf:instance> 

<xf:instance id="dictionary_selections" > 

<selections> 

<selection_value_WOJ_1 /> 

<selection_item_WOJ_1 /> 

<selection_value_POWIATY_1 /> 

<selection_item_POWIATY_1 /> 

<selection_value_GMINY_1 /> 

<selection_item_GMINY_1 /> 

<selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 /> 

<selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 /> 

<selection_value_ULICE_1 /> 

<selection_item_ULICE_1 /> 

<selection_value_WOJ_3 /> 

<selection_item_WOJ_3 /> 

<selection_value_POWIATY_3 /> 

<selection_item_POWIATY_3 /> 

<selection_value_GMINY_3 /> 

<selection_item_GMINY_3 /> 

<selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 /> 

<selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 /> 

<selection_value_ULICE_3 /> 

<selection_item_ULICE_3 /> 

</selections> 

</xf:instance> 

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" 

id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get" 

replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')" /> 

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref" 

id="submission_dictionary_POWIATY_1" instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" 

replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_POWIATY_1')" /> 
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<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele

ction_value_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1" 

instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz

edna=selection_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" 

instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance" separator="&" 

elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select

ion_value_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1" 

instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" /> 

<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" 

id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get" 

replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s

election_value_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3" 

instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele

ction_value_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3" 

instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz

edna=selection_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" 

instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance" separator="&" 

elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" /> 

<xf:submission 

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select

ion_value_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3" 

instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

<xf:action ev:event="xforms-ready"> 

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew

odztwo" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W

OJ_1]/value" /> 

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_POWIATY_1')" 

nodeset="opt" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" /> 
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<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat

" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_POWIATY_1]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina

" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

GMINY_1]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc

owosc" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select

ion_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" 

value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" 

/> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

ULICE_1]/value" /> 

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W

OJ_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_POWIATY_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" /> 
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<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

GMINY_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select

ion_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" /> 

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" 

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" /> 

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

ULICE_3]/value" /> 

<xf:action 

if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:S

ignature/ds:SignatureValue)"><xf:action 

while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Si

gnature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert 

at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:S

ignature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)" 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Signatu

re[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*" 

origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/ds:Sig

nature/ds:SignatureValue" position="after"/></xf:action></xf:action> 

</xf:action> 

</xf:model> 

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki 

letniskowe</title> 

<style> 

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial} 

.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder} 

.form-name div{font-size:17px} 

.form-sign{text-align:left} 

.editable{background-color:#FFF} 

.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-

repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 

.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-

selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-

4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-

color:#F0F0F0} 

.text-center{text-align:center} 

.text-left{text-align:left} 

.text-right{text-align:right} 
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.text-top{vertical-align:top} 

.text-middle{vertical-align:middle} 

.text-bottom{vertical-align:bottom} 

.text-justify{text-align:justify} 

.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1} 

.legal-basis td{padding:5px} 

.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder} 

.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0} 

.legal-basis td{padding-top:2mm} 

.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify} 

.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none 

none solid} 

.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none} 

.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-

top-style:none} 

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-

of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-

border{border-top-style:solid} 

.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders 

table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-

top-border * td{border-top-style:none} 

.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-

style:none} 

.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-

border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid} 

.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * 

td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none} 

.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%} 

.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-

repeat-selected-item-4{background:0} 

.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center} 

div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana} 

div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana} 

td.xforms-disabled{display:none!important} 

.miesiace-list span select{width:100px} 

.miesiacekr-list span select{width:30px} 

.hidden{display:none} 

.min-height20{min-height:20px} 

.min-height30{padding-bottom:10px} 

.min-height50{min-height:50px} 

.min-height50 div{min-height:50px} 

.min-height10{min-height:10px} 
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.min-height10 div{min-height:10px} 

.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} 

.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} 

.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal} 

.objasnienie-text{text-align:justify} 

.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify} 

.row-title{padding:3px} 

.row-subtitle{padding:5px} 

.padding-top5{padding-top:5px} 

.padding-bottom5{padding-bottom:5px} 

.padding-left5{padding-left:5px} 

.padding-right5{padding-right:5px} 

.page{width:20cm} 

.page.break-after{page-break-after:always} 

.page.break-before{page-break-before:always} 

.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid 

black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle} 

.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block} 

.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1} 

.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-

size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px} 

.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-

center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px} 

.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-

weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} 

.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-

weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} 

.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-

weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px} 

.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-

bottom:0} 

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important} 

.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black} 

.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important} 

.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold} 

.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px} 

.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block} 

.input-very-long input{width:20cm} 

.input-long input{width:12cm} 

.input-medium input{width:8cm} 

.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center} 
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.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold} 

.input-medium-short input{width:5cm} 

.input-medium-short input{width:5cm} 

.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center} 

.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold} 

.input-short input{width:2cm} 

.input-very-short input{width:1cm} 

.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center} 

.input-very-short input{width:1cm} 

.input-short-center input{width:2cm;text-align:center} 

.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold} 

.bolder{font-weight:bold} 

.no-bolder{font-weight:normal} 

.underline{text-decoration:underline} 

.italic{font-style:italic} 

.min-height{min-height:50px} 

.field-text span{font-style:italic;font-size:16px} 

.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px} 

.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width SELECT,SELECT.field-full-

width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-width{width:100%} 

.field-items>span>label{white-space:nowrap} 

.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal} 

.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal} 

.field-value.separate-lines .field-items span label{white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span label{white-space:normal} 

.field-value.separate-lines .field-items span span label{white-space:normal} 

.separate-lines .field-value .field-items span span label{white-space:normal} 

.field-items span{display:inline-block;white-space:normal} 

.field-items span * span{display:inline;white-space:normal} 

.row_dark{background-color:#DDD} 

.global-form{border:0} 

</style> 

</head> 

<body class="tresc-formularza"> 

<div class="page  break-after" style="width:22cm;"> 

<div class="form-name text-center" >  

<div class="form-sign" >  
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<br/> 

</div><div class="form-name" >  

DEKLARACJA<br/>o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – składana przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku 

</div> 

</div><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_9">  

<table  style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   

<tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Podstawa prawna: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250) 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Składający: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane 

jedynie przez część roku 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Miejsce składania: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

<span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_27">  

</xf:output>  

</span>,<span  >&#160;</span><span  > 
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<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_30">

  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_32">

  

</xf:output>  

</span>,<span  >&#160;</span>ul.<span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_37">  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_39">  

</xf:output>  

</span> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="underline bolder"><div  style="width:100%;">  

Termin składania: 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td ><div  style="width:100%;">  

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 

14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

</div></td>    

  </tr> 

 </table> 

</xf:group><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

</div><div class="darker" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_50"> 

<div class="text-center" >  

<strong  >  

<span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_52">
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</xf:output>  

</span> 

</strong><br/>ul.<span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_56">  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_58">

  

</xf:output>  

</span><br/><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_60"

>  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span><span  > 

<xf:output 

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_62">

  

</xf:output>  

</span><span  >&#160;</span> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_69"> 

<div  >  

<div class="field-label" >  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:<span class="field-label italic" >  

( zaznaczyć właściwe ) 

</span> 

</div><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 
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    <xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni

a_80" class="field-items"> 

<xf:item> 

<xf:label>PIERWSZA DEKLARACJA</xf:label> 

 <xf:value>P</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI (14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany)</xf:label> 

 <xf:value>Z</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><br/><br/><xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;P&#39;]"> 

   <div  style="width:50%;">  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td >Data powstania obowiązku opłaty :</td><td class="text-left" 

style="display:inline-block;"><div class="field" style="width:100%;display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_97" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

  </xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;]"> 

   <div  style="width:50%;">  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td >Data powstania zmiany :</td><td class="text-left" style="display:inline-

block;"><div class="field" style="width:100%;display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_102" 

></xf:input> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 77 – Poz. 6816



   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

  </xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;]"> 

   <table  style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td >Uzasadnienie zmiany/korekty:</td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="full-width" style="display:inline-block;"><div class="field" 

style="width:100%;display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:textarea 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioUzasadnienieKore

kty_107" ></xf:textarea> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

  </xf:group> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ<span class="field-label italic" >  

(zaznaczyć właściwe) 

</span> 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_115"> 

<div  >  

<div class="field-label" >  

Składający:<span class="field-label italic" >  

(zaznaczyć właściwe) 

</span> 

</div><div class="separate-lines field" > 
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   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_12

5" class="field-items"> 

<xf:item> 

<xf:label>właściciel</xf:label> 

 <xf:value>1</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>współwłaściciel</xf:label> 

 <xf:value>2</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>najemca, dzierżawca</xf:label> 

 <xf:value>12</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>użytkownik wieczysty</xf:label> 

 <xf:value>7</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>inny podmiot</xf:label> 

 <xf:value>9</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>zarządca nieruchomości</xf:label> 

 <xf:value>10</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>jednostka organizacyjna</xf:label> 

 <xf:value>14</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<table   cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 
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   <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div  class="field-label">Status:<span class="field-label italic" >  

(zaznaczyć właściwe) 

</span></div> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_167" 

class="field-items"> 

<xf:item> 

<xf:label>1. osoba fizyczna</xf:label> 

 <xf:value>1</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>2. osoba prawna</xf:label> 

 <xf:value>2</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</xf:label> 

 <xf:value>3</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><div  >  

<xf:group 

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik

a)=&#39;1&#39;]"> 

   <xf:group 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_195">  <table  style="width:100%;" 

cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   

<tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Nazwisko: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_199" ><xf:alert>Pole 

wymagane. Nazwisko powinno zawierać od 0-40 znaków</xf:alert></xf:input> 

   </div> 
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</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label"><span  style="width:100%;">  

Imię: 

</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_205" ><xf:alert>Pole 

wymagane. Imię powinno zawierać od 0-30 znaków</xf:alert></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

PESEL: 

</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_211" 

><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label"><span  style="width:100%;">  

NIP: 

</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoNIP_217" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Nr telefonu: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_221" 

></xf:input> 

   </div> 
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</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Adres e-mail: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_225" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

 </table> 

</xf:group> 

  </xf:group><xf:group 

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik

a)=&#39;1&#39;]"> 

    

  </xf:group><xf:group 

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik

a)!=&#39;1&#39;]"> 

   <xf:group 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_291">  <table  

style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   

<tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Nazwa pełna: 

</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_295" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label"><span  style="width:100%;">  

REGON: 

</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 
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    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_299

" ></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label"><span  style="width:100%;">  

NIP: 

</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_303" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Nr telefonu: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_307" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr><tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span  

style="width:100%;">  

Adres e-mail: 

</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_311" 

></xf:input> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

 </table> 

</xf:group> 
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  </xf:group><xf:group 

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik

a)!=&#39;1&#39;]"> 

    

  </xf:group> 

</div> 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<div class="subtitle1 darker" >  

D. 1. Adres zamieszkania / adres siedziby / adres do korespondencji 

</div><div  style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_378"> 

<div  >  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="full-width" style="width:34%;"><div class="field" 

style="width:100%;"> 

   <div  class="field-label">Kraj</div> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_380"> 

<xf:item> 

<xf:label>POLSKA</xf:label> 

 <xf:value>PL</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div  class="field-label">Województwo</div> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew

odztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" /> 
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      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

WOJ_1]/value" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div  class="field-label">Powiat</div> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-width field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat

" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_

item_POWIATY_1]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:34%;" colspan="2"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Gmina 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="field_list"> 
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     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina

" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_GMINY_1]/value" /> 

     <xf:send 

submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Miejscowość 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc

owosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel

ection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" /> 

     </xf:action> 
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    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Ulica 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item

_ULICE_1]/value" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:34%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr domu 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_414" 

></xf:input> 

   </div> 
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</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr lokalu 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_418" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr działki 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUwagi_422" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;" colspan="2"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Kod pocztowy 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_427" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Poczta 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 
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    <xf:input 

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_431" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div><div class="page  break-after" style="width:22cm;"> 

<div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="subtitle1" >  

D. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE<span class="field-

label italic" >  

(jeżeli inny niż w rubryce D.1.) 

</span> 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc

_adrAdres_534"> 

<div  >  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" /> 
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      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" 

value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_

WOJ_3]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" 

/> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" 

value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_

item_POWIATY_3]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 
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      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" 

value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite

m_GMINY_3]/value" /> 

     <xf:send 

submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div></td><td style="width:50%;" colspan="3"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Miejscowość 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" /> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" 

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel

ection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" /> 

     <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 91 – Poz. 6816



Ulica 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="minimal" 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="field_list"> 

     <xf:itemset 

nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt"> 

      <xf:label ref="item" /> 

      <xf:value ref="item" /> 

     </xf:itemset> 

     <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni

o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" 

/> 

      <xf:setvalue 

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3" 

value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item

_ULICE_3]/value" /> 

     </xf:action> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:34%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr domu 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc

_adrAdres_adrBudynek_551" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr lokalu 

</div><div class="full-width field" > 
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   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc

_adrAdres_adrLokal_555" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Nr działki 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc

_adrAdres_up_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_559" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</table><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td style="width:50%;" colspan="2"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Kod pocztowy 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc

_adrAdres_adrKodPocztowy_564" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label" >  

Poczta 

</div><div class="full-width field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc

_adrAdres_adrPoczta_568" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    
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  </tr> 

</table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioOdpady_633"> 

<div class="text-left" >  

Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w części  D.1. lub w części D.2.  

niniejszej deklaracji będą zbierane i odbierane w sposób*<span class="field-label italic" >  

(zaznaczyć właściwe) 

</span><br/><br/><div class="text-center field" > 

   <div class="field-value"> 

    <xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_644" class="field-items"> 

<xf:item> 

<xf:label>selektywny</xf:label> 

 <xf:value>T</xf:value>  

</xf:item><xf:item> 

<xf:label>zmieszany</xf:label> 

 <xf:value>N</xf:value>  

</xf:item> 

      

    </xf:select1> 

   </div> 

</div> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="title" >  

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<span class="field-label italic" >

  

(wypełnia składający deklarację) 
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</span> 

</div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">  

F. 1. WYLICZENIE OPŁATY 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_664"> 

<div  >  

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

   

<tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="darker text-center bolder" style="width:33%;"><div  

style="width:100%;">  

Ryczałtowa roczna stawka opłaty ** 

</div></td><td class="darker text-center bolder" style="width:33%;"><div  style="width:100%;">

  

Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku 

</div></td><td class="darker text-center bolder" style="width:34%;"><div  style="width:100%;">

  

Roczna kwota opłaty<br/>(poz. 25 x poz. 27) 

</div></td>    

  </tr><xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_675">   <tr 

style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-center" style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label text-left" >  

</div><div class="input-short-center-bold  text-center bolder field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawka_683" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td class="text-center" style="width:33%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label text-left" >  

</div><div class="input-short-center-bold  text-center bolder field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
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osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_691" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td><td class="text-center" style="width:34%;"><div  style="width:100%;">  

<div class="field-label text-left" >  

</div><div class="input-short-center-bold  text-center bolder field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_699" 

></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div></td>    

  </tr> 

</xf:group> 

 </table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" style="border-bottom:none;"> 

<div class="subtitle1" >  

F. 2. DO ZAPŁATY ZA ROK *** 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_705"> 

<div  >  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-left"><xf:group 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_707"> 

<div  style="width:100%;">  

<div class="field-label text-left text-top" >  

</div><br/><div class="input-short-center-bold text-center bolder field" style="display:inline-

block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
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osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_715" 

></xf:input> 

   </div> 

</div><div class="text-left bolder" style="width:30%;display:inline-block;">  

zł/kwartał 

</div><br/>(słownie złotych :<div class="input-very-long field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom

osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSlownie_

720" ></xf:input> 

   </div> 

</div>) 

</div> 

</xf:group></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="section" > 

<div class="title" >  

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">  

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_727"> 

<div  >  

<table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td class="text-left" style="width:50%;"><div  style="width:100%;">  

<div  >  

<div class="input-medium-short field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnieni

a_731" ></xf:input> 

   </div> 

</div>,<div class="field" style="display:inline-block;"> 

   <div class="field-value"> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 97 – Poz. 6816



    <xf:input 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_7

33" ></xf:input> 

   </div> 

</div> 

</div><table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

  <tr style="vertical-align: top;"> 

   <td >(miejscowość, data)</td>    

  </tr> 

</table> 

</div></td>    

  </tr> 

</table> 

</div> 

</xf:group> 

</div> 

</div><div class="objasnienie-text" >  

<br/><br/><br/><div class="bolder underline" >  

Pouczenie: 

</div><div  >  

<span class="bolder" >  

W przypadku niedokonania wpłaty kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) 

</span><br/><span class="bolder" >  

Informacja: 

</span>Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej 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 

uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - 

uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta 

Gminy Jeleśnia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

</div><div class="bolder underline" >  

Objaśnienia: 

</div><div  >  
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* Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy 

opłatę za odbiór odpadów zmieszanych<br/>** W przypadku wyboru selektywnej metody zbierania 

odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku zadeklarowania 

nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę podwyższoną, określoną w 

Uchwale Rady Gminy w Jeleśni w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.jelesnia.pl).<br/>***Opłatę z poz. "F.2. 

DO ZAPŁATY ZA ROK" należy wpłacać bez wezwania do 30 lipca za dany rok, na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w Jeleśni lub w kasie Urzędu Gminy w Jeleśni. 

</div><br/> 

</div><div class="objasnienie-text" >  

<br/><br/><br/><div class="bolder underline" >  

Pouczenie: 

</div><div  >  

<span class="bolder" >  

W przypadku niedokonania wpłaty kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) 

</span><br/><span class="bolder" >  

Informacja: 

</span>Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej 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 

uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - 

uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta 

Gminy Jeleśnia w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

</div><div class="bolder underline" >  

Objaśnienia: 

</div><div  >  

* Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy 

opłatę za odbiór odpadów zmieszanych<br/>** W przypadku wyboru selektywnej metody zbierania 

odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a w przypadku zadeklarowania 

nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę podwyższoną, określoną w 

Uchwale Rady Gminy w Jeleśni w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.jelesnia.pl).<br/>***Opłatę z poz. 28 

należy wpłacać bez wezwania do 30 lipca za dany rok, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jeleśni 

lub w kasie Urzędu Gminy w Jeleśni. 
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</div><br/> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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