DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 30 marca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 1892

Data: 2016-03-30 09:51:47

UCHWAŁA NR XVI/231/16
RADY GMINY JASIENICA
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz
trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),
Rada Gminy Jasienica uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica,w brzmieniu jak w załączniku:
1) nr 1 - format papierowy,
2) nr 2 – format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań miedzy nimi zgodnie z przepisami
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
1. Deklaracja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej dla
Urzędu Gminy Jasienica poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) adres: /Jasienica/skrytka.
3. Tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:
1) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika w następujących formatach pliku: doc,
docx, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades,
2) poprzez wypełniony formularz deklaracji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, znajdujący się
na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ( www.epuap.gov.pl) opublikowanej przez
Urząd Gminy Jasienica.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.
§ 4. Traci moc: Uchwała nr XIV/195/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia warunków i trybu składania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków
oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia
19.01.2016 r. poz. 493).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Batelt
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/231/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 marca 2015 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399
z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomościami
Urząd Gminy Jasienica

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć)
Pierwsza deklaracja

data powstania obowiązku wnoszenia opłaty

………………………………
miesiąc, rok

data zaistnienia zmiany

………………………………
miesiąc, rok

obowiązuje od

………………………………
miesiąc, rok

Nowa deklaracja
Korekta deklaracji

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Rodzaj składającego deklarację (właściwe zaznaczyć)
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (właściwe zaznaczyć)
Właściciel
Użytkownik
wieczysty

Współwłaściciel

najemca, dzierżawca

Współużytkownik wieczysty

inny

zarządca
nieruchomości wspólnej

Nazwa pełna / Nazwisko i imię

3. PESEL (dot. osób fizycznych)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

4. Adres zamieszkania/ Adres siedziby składającego deklarację
1. Kraj
2. Województwo

NIP (nie dotyczy osób
fizycznych)

3. Powiat

4. Gmina

5. Miejscowość

6. Kod pocztowy

7. Ulica

8. Nr domu

9. Nr lokalu
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)

10. Nr działki
11. Gmina

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

15. Nr domu

16. Nr lokalu

JASIENICA
14. Ulica

E. NIERUCHOMOŚĆ JEST (właściwe zaznaczyć)
zamieszkała

Właściciel takiej
nieruchomości
wypełnia część F

niezamieszkała
(nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne tj.
nieruchomość wykorzystana do
prowadzenia działalności
gospodarczej, sklepy, obiekty
użyteczności publicznej, szkoły,
przedszkola)

Właściciel takiej
nieruchomości wypełnia
część G

w części
zamieszkała i w części
niezamieszkała
(nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy i
jednocześnie prowadzona
jest działalność
gospodarcza)

Właściciel takiej
nieruchomości
wypełnia część F, G, H

domki
letniskowe,
nieruchomości
wykorzystywane na
cele rekreacyjnowypoczynkowe itp.

Właściciel takiej
nieruchomości
wypełnia część G

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE
I ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
TAK, będę zbierać selektywnie odpady

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ W CZĘŚCI D I USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Stawka opłaty (określona w Uchwale

Liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość/posesję

1.
Liczba osób

Wysokość opłaty

Rady Gminy w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności)

Przy
selektywnej
zbiórce
odpadów

Przy
nieselektywnej
zbiórce
odpadów

(iloczyn kolumny 2 i 3 w
przypadku zbierania selektywnie
odpadów lub kolumny 2 i 4 w
przypadku zbierania
nieselektywnie odpadów)

2.

3.

4.

5.

……...

……..

……..

……..……..……..………...
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G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I
ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
TAK, będę zbierać selektywnie odpady
Ryczałtowa stawka opłaty (określona w Uchwale Rady

Wysokość opłaty

Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie
przez część roku)

(kwota z pozycji 2 lub 3)

Przy selektywnej zbiórce
odpadów

Przy nieselektywnej zbiórce
odpadów

2.

3.

1.

4.

Domki letniskowe i inne
nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

…………………….

POSESJE NIEZAMIESZKAŁE – NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SZKOŁY,
PRZEDSZKOLA
Stawka opłaty za
Pojemnik (określona w Uchwale Rady

Wielkość pojemników i kontenerów
na odpady

Liczba
pojemników
(miesięcznie)

Gminy w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o
określonej pojemności)

Przy
selektywnej
zbiórce
odpadów
1.

2.

3.

Przy
nieselektywnej
zbiórce
odpadów
4.

(iloczyn kolumny 2 i 3 w
przypadku zbierania
selektywnie odpadów lub
kolumny 2 i 4 w
przypadku zbierania
nieselektywnie odpadów)

5.

110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12
m3)

240 litrów (0,24 m3)
1100 litrów (1,1 m3)
KP 1,5 m3
KP 5,0 m3
KP 7,0 m3
KP 10,0 m3
kosze uliczne 10 – 50 litrów (0,01 –
0,05 m3)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma kwot z kolumny 5)

..................................zł
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Dla działalności
gospodarczej
jednoosobowej minimum
pojemnik 110/120 litrów
(dotyczy każdej
zarejestrowanej działalności
na posesji za wyjątkiem
działalności biurowej)

Liczba pojemników
(min. 1 na kwartał z
każdej działalności)

1.

2.

Poz. 1892

Stawka opłaty za
pojemnik (1) – w objaśnieniach
Przy
selektywnej
zbiórce
odpadów

Przy
nieselektywnej
zbiórce
odpadów

3.

4.

Wysokość opłaty
(iloczyn kolumny 2 i 3 w
przypadku zbierania
selektywnie odpadów lub
kolumny 2 i 4 w
przypadku zbierania
nieselektywnie odpadów)

5.

H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (część F) oraz w części
niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne (część G)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5)

..................................zł

Wysokość opłaty kwartalnej (wartość z kolumny 5 części G
dla działalności gospodarczej jednoosobowej)

..................................zł

Wysokość opłaty rocznej – ryczałt (wartość z kolumny 4 części G)

..................................zł

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
...........................................................
miejscowość i data

..........................................................
czytelny podpis

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 229
poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Objaśnienia:
1. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku ogrzewania nieruchomości paliwem

stałym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku, niezależnie od tego
czy oświadczył, że pozostałe odpady komunalne będą zbierane i oddawane w sposób selektywny czy nie.
2. .Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na konto lub w kasie Urzędu
Gminy Jasienica.
2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy Jasienica określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
6. Zmianę deklaracji składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia się danej osoby, narodzin, zgonów.
7. Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób, błąd w
adresie itp.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/231/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 10 marca 2016 r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz" adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2"
domyslnaSkrytkaAdresata="/GminaJasienica/skrytka"
nazwa="(DOK) Deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" 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/GminaJasienica/DOK_v2/"
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-modelweb/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2</meta>
<meta property="adresSkrytki">/GminaJasienica/skrytka</meta>
<xf:model>
<xf:bind nodeset="instance('main')">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_24"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
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<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_25"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_30"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_38"
nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_41"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_43"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_46"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_48"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_58"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloze
nia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_81"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_88"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_96"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_107"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__108"
nodeset="." />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_135"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__136"
nodeset="." />
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</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_181"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Typ
Podatnika) = '1'">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_185"
nodeset="oso:Nazwisko" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_189"
nodeset="oso:Imie" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_193"
nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_197"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Typ
Podatnika) != '1'">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_201"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_205"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_211"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_293"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_295"
nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_304"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_313"
nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_323"
nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_332"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_341"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_351"
nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_360"
nodeset="adr:Budynek" />
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<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_369"
nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_464"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_466"
nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_475"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_484"
nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_494"
nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_503"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_512"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_522"
nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_531"
nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_540"
nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oDzialki_wnioDzialka_642"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_649" nodeset="wnio:NrDzialki" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_650"
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_652" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrPowiat_653" nodeset="adr:Powiat" />
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<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrGmina_654" nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrMiejscowosc_663" nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrKodPocztowy_672" nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrUlica_683" nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrBudynek_692" nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrLokal_701" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_777
"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_781" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_788" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_795" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_802" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oOdpady_834"
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_838" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_871"
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nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_909"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_912"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_915"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaSelektywna_919"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaNieselektywna_922"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_924"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_994"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1026"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselektywna_1029"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_1033"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektywna_1036"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
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oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_1038"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1039"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_1083"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_1112"
nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1116"
nodeset="wnio:Opis" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1118"
nodeset="wnio:Opis" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1120"
nodeset="wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1124"
nodeset="wnio:StawkaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1127"
nodeset="wnio:StawkaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1131"
nodeset="wnio:StawkaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselektywna_1134"
nodeset="wnio:StawkaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_1138"
nodeset="wnio:SumaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
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oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektywna_1141"
nodeset="wnio:SumaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_1143"
nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1151"
nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_1207"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1252"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywna_1255"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselektywna_1258"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_1262"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektywna_1265"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_1267"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioSuma_1268"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_1327"
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nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1336" nodeset="wnio:SumaMiesiac" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioSuma_1347"
nodeset="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1358"
nodeset="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1365"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnienia_1369"
nodeset="wnio:MiejsceWypelnienia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1373"
nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" />
</xf:bind>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
readonly="false()" required="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
readonly="false()" required="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
readonly="false()" required="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"
required="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"
required="true()" />
<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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"
required="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}') and (((

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 16 –

number(substring(., 1, 1))*6+
number(substring(., 2, 1))*5+
number(substring(., 4, 1))*2+
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number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 6, 1))*4+
number(substring(., 9, 1))*7

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob"
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:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" calculate="formatnumber(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:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" calculate="formatnumber(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:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaSelektywna" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaNieselektywna" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(if
(string(../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ),',','.'),'[0-9\.\]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna"
calculate="(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna"
calculate="(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])" />
<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(if
(string(../../../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ),',','.'),'[0-9\.\]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
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<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Opis"
calculate="replace(., 'm3', 'm³')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/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:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna"
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:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna"
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:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) *
(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) *
(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(if
(string(../../../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ),',','.'),'[0-9\.\]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc"
calculate="number(replace(replace(string(.),'[\.,].*$',''),'[0-9\-]',''))" readonly="false()" />
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<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna"
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:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna"
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:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaSelektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:SumaNieselektywna"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal]) *
(../wnio:StawkaNieselektywna[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma"
calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(if
(string(../../../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then (../wnio:SumaSelektywna[.
castable as xsd:decimal]) else (../wnio:SumaNieselektywna[. castable as xsd:decimal]) ),',','.'),'[0-9\.\]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),'[0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" calculate="(../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal]) + (../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" readonly="true()"
/>
</xf:bind>
<xf:instance id="main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
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<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Jasienica</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Jasienica</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek>159</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:Pracownik>
<inst:Funkcja>Wójt Gminy Jasienica</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>
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<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>
<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
<oso:InnyIdentyfikator>
<oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora>
<oso:WartoscIdentyfikatora />
</oso:InnyIdentyfikator>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
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<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 />
<wnio:DataKorekty />
<wnio:UzasadnienieKorekty />
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:RodzajPodmiotuInny />
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<wnio:AdresDoKorespondencji>
<oso:Imie />
<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>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Jasienica (gmina wiejska)</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
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<wnio:Odpady>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Ogrzewanie>
<wnio:PaliwoStale />
<wnio:PaliwoPlynne />
<wnio:PaliwoGazowe />
<wnio:EnergiaElektryczna />
</wnio:Ogrzewanie>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja kod="120l">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>10.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>20.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Opis>110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="240l">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
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<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>240 litrów (0,24 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="1100l">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>1100 litrów (1,1 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-1.5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 1,5 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 5,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
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<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-7">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 7,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-10">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 10,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="kosze">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>kosze uliczne 10 – 50 litrów (0,01 – 0,05 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
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<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:NrDzialki />
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
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<wnio:Podpis>
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
</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 Jasienica</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Jasienica</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek>159</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:Pracownik>
<inst:Funkcja>Wójt Gminy Jasienica</inst:Funkcja>
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</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>
<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>
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<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>
<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>
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<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:AdresDoKorespondencji>
<oso:Imie />
<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>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
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<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Jasienica (gmina wiejska)</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
<wnio:Odpady>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Ogrzewanie>
<wnio:PaliwoStale />
<wnio:PaliwoPlynne />
<wnio:PaliwoGazowe />
<wnio:EnergiaElektryczna />
</wnio:Ogrzewanie>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja kod="120l">
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<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>10.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>20.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Opis>110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="240l">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>240 litrów (0,24 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="1100l">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>1100 litrów (1,1 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-1.5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
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<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 1,5 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-5">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 5,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-7">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 7,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="KP-10">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>KP 10,0 m3</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
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<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="kosze">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:Czestotliwosc />
<wnio:Opis>kosze uliczne 10 – 50 litrów (0,01 – 0,05 m3)</wnio:Opis>
<wnio:Wspolczynnik>0</wnio:Wspolczynnik>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:StawkaSelektywna>9.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>18.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDzialalnosc>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
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<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:NrDzialki />
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
</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>
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<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_options_WOJ_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" >
<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 />
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<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 />
<selection_value_WOJ_5 />
<selection_item_WOJ_5 />
<selection_value_POWIATY_5 />
<selection_item_POWIATY_5 />
<selection_value_GMINY_5 />
<selection_item_GMINY_5 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
<selection_value_ULICE_5 />
<selection_item_ULICE_5 />
</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&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_1"
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_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" />
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<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:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_5" instance="dictionary_options_WOJ_5" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_5" id="submission_dictionary_POWIATY_5"
instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_5" id="submission_dictionary_GMINY_5"
instance="dictionary_options_GMINY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_5" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_5" id="submission_dictionary_ULICE_5"
instance="dictionary_options_ULICE_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />
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<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: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" />
<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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wo
jewodztwo" />
<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" />
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<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Po
wiat" />
<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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gm
ina" />
<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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" />
<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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Uli
ca" />
<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:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_5')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
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_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
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_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
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_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
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_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
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_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_5]/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/inst:Instytucja)"><xf:ac
tion
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0]
)>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/precedin
g-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0][posit
ion()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
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/precedingsibling::*)"
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>(DOK) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<style>
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.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.xformsrepeat-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-repeatselected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{backgroundcolor:#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}
.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{bordertop-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:firstof-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-topborder{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.forcedtop-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-leftstyle:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-leftborder,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%}
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.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xformsrepeat-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}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.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}
.row_dark{background-color:#DDD}
.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}
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.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}
.underline{text-decoration:underline}
.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-fullwidth,.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}
.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}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;fontsize: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.textcenter{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{fontweight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{fontweight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
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.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{fontweight: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;borderbottom:0}
.global-form{border:0}
.section-indent2{margin-left: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 >
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
</div>
</div><table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="cell-italic" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.
1399 z późn. zm.)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Składający:
</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomościami
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Miejsce składania:
</div></td><td class="adresInstytucji" style="width:80%;"><xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_24">
<div style="width:100%;">
<span >
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<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_25" />
</span>
</div>
</xf:group></td>
</tr>
</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="title" >
A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_30">
<div >
<div class="field-label" >
</div><div class="bolder text-center text-middle" >
<span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_38"
/>
</span><br/><span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_41" />
</span><span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_43" />
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_46"
/>
</span><span >&#160;</span><span >
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_48"
/>
</span>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI<span class="subtitle3" >
(właściwe zaznaczyć)
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</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines big-field-items field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni
a_58" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Pierwsza deklaracja</xf:label>
<xf:value>P</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Nowa deklaracja</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Korekta deklaracji</xf:label>
<xf:value>K</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)=&#39;P&#39;]">
<strong >
data powstania obowiązku wnoszenia opłaty:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_81"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
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</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)=&#39;N&#39;]">
<br/><strong >
data zaistnienia zmiany:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_88"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)=&#39;K&#39;]">
<br/><br/><strong >
obowiązuje od:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_96"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
<div class="subtitle1 darker" >
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Rodzaj składającego deklarację<span class="subtitle3" >
(właściwe zaznaczyć)
</span>

</div><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_107"><t
able style="border-top:1px solid black;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_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__108"
class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Osoba fizyczna</xf:label>
<xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Osoba prawna</xf:label>
<xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</xf:label>
<xf:value>3</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xf:group>
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="subtitle1 darker" >
2.

Rodzaj własności, posiadania<span class="subtitle3" >
(właściwe zaznaczyć)
</span>

</div><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_135"
><table style="border-top:1px solid black;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_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__136"
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>zarządca nieruchomości wspólnej</xf:label>
<xf:value>11</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Użytkownik wieczysty</xf:label>
<xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Współużytkownik wieczysty</xf:label>
<xf:value>19</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>inny</xf:label>
<xf:value>9</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xf:group>
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:1px solid black;">
<div style="border-top:none;">
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_181">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<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_185" ></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_189" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
PESEL:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_193"
><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:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_197">
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<table

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 52 –

Poz. 1892

Pełna nazwa:
</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_instNazwaInstytucji_201"
></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 ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_205"
><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%;">
REGON:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_211"
></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
</xf:group>
</div>
</div>
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</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
<div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
Adres zamieszkania
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
<div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
Adres siedziby składającego deklarację
</div>
</div>
</xf:group><div class="editable section-indent" >
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_293">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:33%;"><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_295">
<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>
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<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:Wojewod
ztwo" 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_W
OJ_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><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_ite
m_POWIATY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
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</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width 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_item_
GMINY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
/>
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" class="full-width 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:Miejscow
osc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />
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<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:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_341"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="full-width 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></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
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<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_360"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_369" class="fullwidth"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!
=&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_464">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kraj</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_466">
<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">
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<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-width 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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Woje
wodztwo" 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_item_W
OJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><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_3" class="full-width 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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powia
t" 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_ite
m_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
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</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="full-width 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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmin
a" 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:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" class="full-width 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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejs
cowosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 60 –

Poz. 1892

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:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_512"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="full-width 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:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/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></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr domu</div>
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<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_531"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_540"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI,
class="subtitle3" >

NA

KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE<span

(w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioDzialki_wnioDzialka_642">
<div style="border-bottom:1px solid black;">
<div class="field-label" >
Nr działki
</div><div class="full-width field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_649" ></xf:input>
</div>
</div>
</div>
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</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_650">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border:none;"></td><td style="border:none;"></td><td
style="border-left:none;width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/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:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_GMINY_5]/value" />
<xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/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:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_adrKodPocztowy_672" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/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_5"
/>
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item
_ULICE_5]/value" />
</xf:action>
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</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_adrBudynek_692" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_adrLokal_701" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
E. NIERUCHOMOŚĆ JEST<span class="subtitle3" >
(właściwe zaznaczyć)
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_777">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">
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<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioNieruchomoscZamieszkala_781" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Zamieszkała</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioNieruchomoscZamieszkala_788" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Niezamieszkała</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioNieruchomoscZamieszkala_795" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>w części zamieszkała i w części niezamieszkała</xf:label>
<xf:value>C</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
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<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioNieruchomoscZamieszkala_802" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
itp.</xf:label>
<xf:value>INNA</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
(nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj.
nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, sklepy, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, przedszkola)<br/><br/>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność
gospodarcza)
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F, G, H
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
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<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I
ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioOdpady_834">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-middle text-center editable"><div style="width:100%;">
<br/><div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioOdpady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_838" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>TAK, będę zbierać selektywnie odpady</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>NIE, nie będę zbierać selektywnie odpady</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
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</div>
</xf:group>
</div>
</div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;T&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;C&#39;]">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title underline" >
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ W CZĘŚCI D I USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
</div><div class="editable section-indent2" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_871">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:50%;" colspan="2"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość/posesję
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
Stawka opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
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<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
Przy selektywnej<br/>zbiórce odpadów
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
Przy nieselektywnej<br/>zbiórce odpadów
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span class="subtitle3" >
(iloczyn kolumny 2 i 3)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
1
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
3
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
4
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
Liczba osób
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_909" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
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<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_912" />
</span>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_915" />
</span>zł
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaSelektywna_919" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaNieselektywna_922" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
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ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;C&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;INNA&#39;]">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title underline" >
G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="editable section-indent2" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_994">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-bottom:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:33%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:34%;"><div
style="width:100%;">
Ryczałtowa stawka opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie
przez część roku)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:33%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(kwota z pozycji 2)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:34%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
Przy selektywnej zbiórce odpadów
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
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</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-center" style="width:33%;"><div
style="width:100%;">
1
</div></td><td class="darker bolder text-center" style="width:33%;"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="darker bolder text-center" style="width:34%;"><div style="width:100%;">
3
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:33%;"><div style="width:100%;">
Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:34%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelekty
wna_1026" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNiesele
ktywna_1029" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:33%;"><div
style="width:100%;">
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<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektyw
na_1033" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselekt
ywna_1036" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group><br/>
</div><div class="subtitle1 text-center" style="border-top:1px solid black;">
POSESJE NIEZAMIESZKAŁE – NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
</div><div class="editable section-indent2" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_1083">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
Wielkość pojemników i kontenerów na odpady
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</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Liczba pojemników (miesięcznie)
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
Stawka opłaty za Pojemnik<br/><span class="subtitle3" >
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
(iloczyn kolumny 2 i 3)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
Przy selektywnej zbiórce odpadów
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
1
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
3
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
4
</div></td>
</tr><xf:repeat id="repeat_id_29"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_1112">
<xf:group>
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(wnio:Opis) = &#39;&#39;]">
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<div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:textarea
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1116"
></xf:textarea>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Opis) != &#39;&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" >
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioOpis_1118" />
</span>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1120"
></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;T&#39;]">
<xf:group ref=".[string(wnio:Opis) = &#39;&#39;]">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywn
a_1124" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Opis) != &#39;&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
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osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywn
a_1127" />
</span>zł
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<xf:group ref=".[string(wnio:Opis) = &#39;&#39;]">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektywn
a_1131" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Opis) != &#39;&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselekty
wna_1134" />
</span>zł
</xf:group>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywna_
1138" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../../../../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
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osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselektyw
na_1141" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder darker min-height30"
style="width:75%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/><span
class="subtitle3" >
(suma kwot z kolumny 4)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1151" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group><br/><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_1207">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
Dla działalności gospodarczej jednoosobowej minimum pojemnik 110/120 litrów<br/><span
class="subtitle3" >
(dotyczy każdej zarejestrowanej działalności na posesji za wyjątkiem działalności biurowej)
</span>
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</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Liczba pojemników<br/><span class="subtitle3" >
(min. 1 na kwartał z każdej działalności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
Stawka opłaty za pojemnik<sup >
(1)
</sup><br/>w objaśnieniach
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(iloczyn kolumny 2 i 3)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
Przy selektywnej zbiórce odpadów
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
1
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
3
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
4
</div></td><td class="darker bolder text-center"><div style="width:100%;">
5
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
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<td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
Liczba osób
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIlosc_1252"
></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaSelektyw
na_1255" />
</span>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioStawkaNieselekt
ywna_1258" />
</span>zł
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaSelektywn
a_1262" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group><xf:group
ref=".[string(../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
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<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inlineblock;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSumaNieselekty
wna_1265" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;C&#39;]">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (część F) oraz w części niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne (część G)
</div><div class="editable section-indent2" >
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_1327">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/><span
class="subtitle3" >
(suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
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<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1336" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty kwartalnej<br/><span class="subtitle3" >
(wartość z kolumny 4 części G dla działalności gospodarczej jednoosobowej)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDzialalnosc_wnioSuma_1347" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty rocznej – ryczałt<br/><span class="subtitle3" >
(wartość z kolumny 4 części G)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioSuma_1358" ></xf:input>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
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</div>
</xf:group><div class="section" >
<div class="title" >
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
</div><div class="editable section-indent" >
<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1365">
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-medium field" style="display:inline-block;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnienia_1
369" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-label">Data</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_137
3" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="section" style="border:none;">
<div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
<br/>POUCZENIE<br/>
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
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<strong >
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.
Dz.U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
</strong><br/><br/>
</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
<br/>Objaśnienia:<br/>
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
1. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku
ogrzewania nieruchomości paliwem stałym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego
gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku, niezależnie od tego czy oświadczył, że pozostałe odpady
komunalne będą zbierane i oddawane w sposób selektywny czy nie.<br/><br/>2. .Zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na
konto lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica.<br/><br/>2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
Wójta Gminy Jasienica 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.<br/><br/>3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.<br/><br/>4. Wysokość zobowiązania określonego w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do
czasu korekty deklaracji lub zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br/><br/><strong >
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych
zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy Jasienica określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
</strong><br/><br/>6. Zmianę deklaracji składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia
się danej osoby, narodzin, zgonów.<br/><br/>7. Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych
informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób, błąd w adresie itp.<br/>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
</xforms></Formularz>
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
<xs:complexType name="Dokument_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Deklaracje">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
<xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikWspolwlasciciele" type="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwlasciciele" type="Wspolwlasciciele_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
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<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
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<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
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<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
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<xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lokal_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasciciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="Wspolwlasciciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasciciel_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="meta:Podmiot" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="WspolwlascicielAttribiutes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
<xs:sequence>
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<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczenieGospodarstwa" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
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<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Imie" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 93 –

Poz. 1892

<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="W">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wody</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="PozycjeDodatkowe" type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
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<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
<xs:attribute name="kod" type="t_String" />
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="WspolwlascicielAttribiutes">
<xs:attribute name="typ" type="t_String" />
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</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Pozycje_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pozycja_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscOsobSlownie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
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<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="55l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 55l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
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<xs:enumeration value="60l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 60l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="80l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 80l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 110l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 120l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 180l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="240l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="770l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="800l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1000l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2200l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7000l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1.5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>KP-7
<xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation></xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l / 140l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,24">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,50">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>5 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1"
/>
<xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
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<xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
<xs:element ref="oso:Osoba" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" />
<xs:element name="NieruchomoscZamieszkala" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />
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<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />
<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="PZ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PU">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNY">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkala</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TW">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkala - wielorodzinna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Niezamieszkala</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkala</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkala</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNA">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
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<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>inny podmiot wladajacy nieruchomoscia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
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<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wlasciciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspolwlasciciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspolposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
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<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Uzytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny podmiot wladajacy nieruchomosci</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
<xs:annotation>
<xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
<xs:annotation>
<xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
<xs:annotation>
<xs:documentation>współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
<xs:annotation>
<xs:documentation>wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
<xs:annotation>
<xs:documentation>spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
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<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true"
/>
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OR">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
<xs:all>
<xs:element ref="oso:IdOsoby" />
<xs:element ref="oso:Imie" />
<xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
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<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:PESEL" />
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
<xs:all>
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
<xs:element name="NIP" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
<xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Email" />
<xs:element ref="adr:Telefon" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
<xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
<xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
<xs:attribute name="format" type="t_String" />
<xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
<xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:pattern value="(([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][09][0-9]\-([0][1-9][1][0-2])\-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
<xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T" />
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<xs:enumeration value="N" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_InneDane">
<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
<xs:anyAttribute processContents="skip" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Pojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
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<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
<xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoPlynne" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
<xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
<xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
<xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
<xs:element name="Worki" type="xsd:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="*">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>(DOK) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</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.xformsrepeat-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-repeatselected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{backgroundcolor:#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}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
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.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{bordertop-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:firstof-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-topborder{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.forcedtop-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-leftstyle:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-leftborder,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,.xformsrepeat-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}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
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.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}
.row_dark{background-color:#DDD}
.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}
.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}
.underline{text-decoration:underline}
.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-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/*.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 div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.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}
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.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/*.field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.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}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;fontsize: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.textcenter{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{fontweight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{fontweight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{fontweight: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;borderbottom:0}
.global-form{border:0}
.section-indent2{margin-left: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 >
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY<br/>ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
</div>
</div><table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="cell-italic" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
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</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.
1399 z późn. zm.)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Składający:
</div></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
Deklaracja przeznaczona dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomościami
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Miejsce składania:
</div></td><td class="adresInstytucji" style="width:80%;"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="width:100%;">
<span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != ''">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="title" >
A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
<div class="field-label" >
</div><div class="bolder text-center text-middle" >
<span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != ''">
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<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><br/><span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >

Poz. 1892

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 122 –

Poz. 1892

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines big-field-items field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='P'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Nowa deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozeni
a='K'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Korekta deklaracji&#160;&#160;&#160;
</span>
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</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if test="true()">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)=&#39;P&#39;">
<strong >
data powstania obowiązku wnoszenia opłaty:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozeni
a) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)=&#39;N&#39;">
<br/><strong >
data zaistnienia zmiany:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany
) != ''">
<span class="field-text">
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<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiazek
Zlozenia)=&#39;K&#39;">
<br/><br/><strong >
obowiązuje od:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekt
y) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
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C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
<div class="subtitle1 darker" >
1.

Rodzaj składającego deklarację

</div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"><tabl
e style="border-top:1px solid black;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" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='1'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='2'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='3'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div></td>
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</tr>
</table></xsl:for-each>
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="subtitle1 darker" >
2.

Rodzaj własności, posiadania

</div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu"><t
able style="border-top:1px solid black;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" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='1'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='2'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='12'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
najemca, dzierżawca&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
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<xsl:when test=".='11'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
zarządca nieruchomości wspólnej&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='7'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='19'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='9'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
inny&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:1px solid black;">
<div style="border-top:none;">
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<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
<table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td colspan="3"><div style="width:100%;">
<table class="bottom darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >Nazwa pełna / Nazwisko i imię</td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:Imie) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div></td><td ><span style="width:100%;">&#160;</span></td><td ><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != ''">
<span class="field-text">
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<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >3. PESEL (dot. osób fizycznych)</td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >REGON (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
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</tr>
</table>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >NIP (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"> <table class="table-withborders" style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td colspan="3"><div style="width:100%;">
<table class="bottom darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >Nazwa pełna / Nazwisko i imię</td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
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</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >3. PESEL (dot. osób fizycznych)</td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >REGON (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
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<table class="darker bolder text-left text-middle min-height30" style="border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td >NIP (nie dotyczy osób fizycznych)</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="subtitle1 darker" >
4. Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację
</div>
</div><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
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</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
</xsl:if><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=
&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" style="border-top:none;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_1">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_2">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</xsl:when>
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<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_3">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Powiat) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_4">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
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</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_5">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_6">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td>
</tr>
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</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_7">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_8">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_9">
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<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=
&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" style="border-top:none;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_10">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Kraj</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
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</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_11">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_12">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Powiat) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
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<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_13">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_14">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_15">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
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</div>Kod pocztowy</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_16">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
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<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_18">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
</xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI,
class="subtitle3" >

NA

KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE<span
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(w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_19" select="10" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">
<div style="border-bottom:1px solid black;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">

<xsl:call-template name="lp_tamplate_20">
<xsl:with-param name="lp_start"

select="$lp_start_19" />
</xsl:call-template>
</div>Nr działki
</div><div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:NrDzialki) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:NrDzialki" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_21" select="11" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border:none;"></td><td style="border:none;"></td><td
style="border-left:none;width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_22">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
</xsl:call-template>
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</div>Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_23">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
</xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_24">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
</xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
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<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_25">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
</xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_26">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
</xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
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<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_27">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
</xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
E. NIERUCHOMOŚĆ JEST
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc">
<div >

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 146 –

<table class="table-with-borders" style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Zamieszkała&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Niezamieszkała&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
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<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='C'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
w części zamieszkała i w części niezamieszkała&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='INNA'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
itp.&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
(nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj.
nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, sklepy, obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, przedszkola)<br/><br/>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność
gospodarcza)
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</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F, G, H
</strong>
</div></td><td style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część G
</strong>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><xsl:if test="true()">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title underline" >
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I
ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Odpady">
<div >
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<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-middle text-center editable"><div style="width:100%;">
<br/><div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
TAK, będę zbierać selektywnie odpady&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ W CZĘŚCI D I USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
</div><div class="editable section-indent2" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Rozliczenia">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;" colspan="2"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
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Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość/posesję
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
Stawka opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Przy selektywnej<br/>zbiórce odpadów
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Przy nieselektywnej<br/>zbiórce odpadów
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<span class="subtitle3" >
(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w
przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
1
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
3
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
4
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
5
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
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Liczba osób
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna) != ''">
<xsl:value-of select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna) != ''">
<xsl:value-of select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
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<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if><xsl:if test="true()">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title underline" >
G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
OŚWIADCZENIE, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADY BĘDĄ GROMADZONE I
ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Odpady">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-middle text-center editable"><div style="width:100%;">
<br/><div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
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<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
TAK, będę zbierać selektywnie odpady&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="editable section-indent2" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Rozliczenia">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-bottom:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:50%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
Ryczałtowa stawka opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie
przez część roku)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty<br/><span class="subtitle3" >
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(kwota z pozycji 2 lub 3)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
Przy selektywnej zbiórce odpadów
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
1
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
3
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
4
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder"
style="width:25%;"><div style="width:100%;">
Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna) !=
''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
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</div>
</div>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna)
!= ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><br/>
</div><div class="subtitle1 text-center" style="border-top:1px solid black;">
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POSESJE NIEZAMIESZKAŁE – NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE DO
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, SKLEPY, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
</div><div class="editable section-indent2" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Rozliczenia">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
Wielkość pojemników i kontenerów na odpady
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Liczba pojemników (miesięcznie)
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
Stawka opłaty za Pojemnik<br/><span class="subtitle3" >
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w
przypadku zbierania nieselektywnie odpadów)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Przy selektywnej zbiórce odpadów
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
1.
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
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2.
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
3.
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
4.
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
5.
</div></td>
</tr><xsl:for-each select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<span class="input-short-center text-middle" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Opis) != ''">
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Ilosc) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:StawkaSelektywna) != ''">
<span class="field-text">
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<xsl:value-of select="wnio:StawkaSelektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:StawkaNieselektywna) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:StawkaNieselektywna" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder darker min-height30" style="width:80%;"
colspan="4"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/><span class="subtitle3" >
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(suma kwot z kolumny 5)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><br/><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc
/wnio:Rozliczenia">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Dla działalności gospodarczej jednoosobowej minimum pojemnik 110/120 litrów<br/><span
class="subtitle3" >
(dotyczy każdej zarejestrowanej działalności na posesji za wyjątkiem działalności biurowej)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Liczba pojemników<br/><span class="subtitle3" >
(min. 1 na kwartał z każdej działalności)
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid black;width:40%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
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Stawka opłaty za pojemnik<sup >
(1)
</sup><br/>w objaśnieniach
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty<br/><span class="subtitle3" >
(iloczyn kolumny 2 i 3 w przypadku zbierania selektywnie odpadów lub kolumny 2 i 4 w przypadku
zbierania nieselektywnie odpadów)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Przy selektywnej zbiórce odpadów
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Przy nieselektywnej zbiórce odpadów
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
1
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
3
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
4
</div></td><td class="bolder darker text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
5
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="min-height50 text-left text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
Liczba osób
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc) != ''">
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<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Ilosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna) != ''">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaSelektywna" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<span class="input-short-center text-middle" style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna) != ''">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:StawkaNieselektywna" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>zł
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center text-middle field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma) !=
''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />
</span>
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</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if><xsl:if test="true()">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
H. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkała (część F) oraz w części niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne (część G)
</div><div class="editable section-indent2" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchom
osc/wnio:Rozliczenia">
<div >
<table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/><span
class="subtitle3" >
(suma kwot z części F kolumna 5 i części G kolumna 5)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:SumaMiesiac) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:SumaMiesiac" />
</span>
</xsl:when>
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<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty kwartalnej<br/><span class="subtitle3" >
(wartość z kolumny 5 części G dla działalności gospodarczej jednoosobowej)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDzialalnosc/wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left darker" style="width:75%;"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty rocznej – ryczałt<br/><span class="subtitle3" >
(wartość z kolumny 4 części G)
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
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</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if><div class="section" >
<div class="title" >
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_28" select="19" />
<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
<div >
<table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-medium field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:MiejsceWypelnienia) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:MiejsceWypelnienia" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>,<span >&#160;</span><div class="text-left field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
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<xsl:when test="string(wnio:DataWypelnienia) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><div class="field-label text-center" >
miejscowość i data
</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(../ds:Object/descendant::*[localname() = &#39;SigningTime&#39;]) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><br/><div class="signature-bold" >
Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each><div class="field-label text-center" >
Podpis
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 166 –

Poz. 1892

</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="section" style="border:none;">
<div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
<br/>POUCZENIE<br/>
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
<strong >
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.
Dz.U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
</strong><br/><br/>
</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
<br/>Objaśnienia:<br/>
</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
1. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku
ogrzewania nieruchomości paliwem stałym, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego
gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku, niezależnie od tego czy oświadczył, że pozostałe odpady
komunalne będą zbierane i oddawane w sposób selektywny czy nie.<br/><br/>2. .Zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy Jasienica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na
konto lub w kasie Urzędu Gminy Jasienica.<br/><br/>2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
Wójta Gminy Jasienica 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.<br/><br/>3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jasienica nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.<br/><br/>4. Wysokość zobowiązania określonego w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do
czasu korekty deklaracji lub zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br/><br/><strong >
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych
zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy Jasienica określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
</strong><br/><br/>6. Zmianę deklaracji składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia
się danej osoby, narodzin, zgonów.<br/><br/>7. Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych
informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób, błąd w adresie itp.<br/>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
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<xsl:template name="lp_tamplate_1">

<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_2">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_3">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_4">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_5">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_6">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_7">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_8">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_12">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
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<xsl:template name="lp_tamplate_14">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span >&#160;</span>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany">
<meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
</meta:Data>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
<meta:Data typDaty="dostepnyPo">
<meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
</meta:Data>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/schemat.xsd</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/GminaJasienica/DOK_v2/styl.xsl</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
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</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Jasienica</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-385</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Jasienica</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica></adr:Ulica>
<adr:Budynek>159</adr:Budynek>
<adr:Lokal></adr:Lokal>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>
<wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
<wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach</wnio:NazwaPodstawy>
<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdent
yfikatorPodstawy>
</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2016-03-14</meta:Od>
</wnio:WaznoscWzoru>
<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>
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