
UCHWAŁA NR LXVIII.348.2018
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.115.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za

pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV.115.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ślemień

Jarosław Jurczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 października 2018 r.

Poz. 6633
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

1.PESEL/REGON 

           
 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomości niezamieszkałe 

 

 

 

2. Dzień-Miesiąc-Rok 
 

           -            -                 
 

 
Podstawa prawna:    

              

Składający:                          
 

Termin składania:                
  

 

Miejsce składania:                                            

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289 z późn. zm.). 
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –    

w rozumieniu ustawy z dnia   13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
określonych w deklaracji. 

Urząd Gminy w Ślemieniu 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Gminy w Ślemieniu ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień 
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                        �   złożenie deklaracji                          �   korekta deklaracji (data zaistnienia zmian           -          -              ) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   �  Właściciel nieruchomości               �  Współwłaściciel                                              �  Najemca, dzierżawca 

   �  Użytkownik wieczysty                     �   Zarządca nieruchomości wspólnej                � Inny 
 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

6. Nazwisko/a i Imię/ona Wspólników/Nazwa pełna 

 

 

 

7. Nazwa skrócona 

 

 

8. Nr KRS/NIP 9. Klasa PKD 

 

 

10. Numer telefonu1 11. Adres e-mail1 

12. Osoby upoważnione do reprezentowania2: 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                             podstawa umocowania                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                        
 

D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne3 
13. Miejscowość 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 

 

 
 

                                                 
1 Dane dobrowolne 
2 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu       

z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) 
3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
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D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1. 
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
27. Odpady będą gromadzone w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

                �   Selektywny               �  Nieselektywny      

 

 
Pojemniki/worki na odpady KOMUNALNE (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości) 

 

SEGREGACJA BRAK SEGREGACJI 

Surowce 

(szkło, papier, 
plastik/metal) 

– worek 120 l 

BIO 

(worek 

120 l) 

Popiół 
(pojemnik 

120 l) 

Balast 

(worek 

120 l) 

120 l 1,1 m3 5 m3 7 m3 

Liczba 

pojemników/worków 

przy uwzględnieniu 

częstotliwości odbioru 
 

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

Stawka miesięczna za 

pojemnik/worek4 

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 

Kwota opłaty za worek o pojemności 120 l (iloczyn poz. 28 z poz. 36) 
44. 

zł 

Kwota opłaty za worek o pojemności 120 l (iloczyn poz. 29 z poz. 37) 
45. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 30 z poz. 38) 
46. 

zł 

Kwota opłaty za worek o pojemności 120  l (iloczyn poz. 31 z poz. 39) 
47.  

zł 

Kwota opłaty za worek o pojemności 120  l (iloczyn poz. 32 z poz. 40) 
48.  

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1,1 m3 (iloczyn poz. 33 z poz. 41) 
49. 

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m3 (iloczyn poz. 34 z poz. 42) 
50.  

zł 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m3 (iloczyn poz. 35 z poz. 43) 
51.  

zł 

Miesięczna kwota opłaty (suma poz. 44-51) 
52. 

 zł/miesiąc 
 

 F.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Opłata kwartalna (iloczyn 3 miesięcy z kwotą poz. 52)5 53. 

 

 

zł/kwartał 
 

                                                 
4 Stawki określone są w Uchwale Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
5 Opłatę z poz. 50  należy wpłacać w terminach określonych w aktualnie obowiązującej uchwale w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. 
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

54. Data 55. Czytelny podpis 

 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 53 lub wpłacenia jej   

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. 

z 2017 r, poz. 1201 ze zm.) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII.348.2018

Rady Gminy Ślemień

z dnia 16 października 2018 r.

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

wzor_lokalny/1gx3d23ag6/DOK2_v1" domyslnaSkrytkaAdresata="/1gx3d23ag6/skrytka"

nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości

niezamieszkałe" 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/1gx3d23ag6/DOK2_v1/"

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

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

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

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

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

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

>

<head>

<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/1gx3d23ag6/DOK2_v1</meta>

<meta property="adresSkrytki">/1gx3d23ag6/skrytka</meta>

<xf:model>

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

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioRok_25"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" 
type="xf:date" />
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<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_36"

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_56"

nodeset="inst:NazwaInstytucji" />

</xf:bind>

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_62"

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_75"

nodeset="inst:NazwaInstytucji" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_79"

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_81"

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

<xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_84"

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

<xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_86"

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

</xf:bind>

<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_94"

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

<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_119"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany" 
type="xf:date" />

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_125"

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

<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_135"

nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />

</xf:bind>

<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_171"

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_197"

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

relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:T
ypPodatnika) =
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'1'">

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_201" 
nodeset="oso:Nazwisko"

/>

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_207" 
nodeset="oso:Imie" />

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_213"

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_217"

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

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_223"

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

<xf:bind

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoInnyIdentyfikator_oso
TypIdentyfikatora_

upowazniona_osoWartoscIdentyfikatora_229"

nodeset="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora='upowazniona']/oso:WartoscIdentyfi
katora" />

<xf:bind

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoInnyIdentyfikator_oso
TypIdentyfikatora_

podstawa_osoWartoscIdentyfikatora_235"

nodeset="oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator[oso:TypIdentyfikatora='podstawa']/oso:WartoscIdentyfikat
ora" />

</xf:bind>

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_315"

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

relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:T
ypPodatnika) !=

'1'">

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_319"

nodeset="inst:NazwaInstytucji" />

<xf:bind

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikat
or_instTypIdentyfik

atora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_325"

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora='NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyf
ikatora" />

<xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_329"

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
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<xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_333"

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

<xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instKRS_337"

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

<xf:bind

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikat
or_instTypIdentyfik

atora_PKD_instWartoscIdentyfikatora_341"

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora='PKD']/inst:WartoscIdentyfikato
ra" />

<xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_345"

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

<xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_351"

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

<xf:bind

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikat
or_instTypIdentyfik

atora_upowazniona_instWartoscIdentyfikatora_357"

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora='upowazniona']/inst:WartoscIden
tyfikatora" />

<xf:bind

id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikat
or_instTypIdentyfik

atora_podstawa_instWartoscIdentyfikatora_363"

nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora='podstawa']/inst:WartoscIdentyfi
katora" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_452"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/adr:Adres">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrWojew

odztwo_453" nodeset="adr:Wojewodztwo" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrPowiat
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_454" nodeset="adr:Powiat" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrPowiat

_455" nodeset="adr:Powiat" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrGmina

_456" nodeset="adr:Gmina" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrMiejsc

owosc_458" nodeset="adr:Miejscowosc" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrUlica_

462" nodeset="adr:Ulica" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrBudyne

k_466" nodeset="adr:Budynek" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_a
drAdres_adrLokal_

470" nodeset="adr:Lokal" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_517"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKoresp
ondencji/adr:Adres"

>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrKra

j_519" nodeset="adr:Kraj" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrWo

jewodztwo_523" nodeset="adr:Wojewodztwo" />

<xf:bind
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id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrPo

wiat_527" nodeset="adr:Powiat" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrGm

ina_532" nodeset="adr:Gmina" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrMi

ejscowosc_536" nodeset="adr:Miejscowosc" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrUli

ca_540" nodeset="adr:Ulica" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrKo

dPocztowy_545" nodeset="adr:KodPocztowy" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrPoc

zta_549" nodeset="adr:Poczta" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrBu

dynek_553" nodeset="adr:Budynek" />

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondenc
ji_adrAdres_adrLo

kal_557" nodeset="adr:Lokal" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioOdpady_662"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Odpady"

>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioOdpady_wnioS

elektywnaZbiorka_wnioJest_675" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" />
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</xf:bind>

<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_691
"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_726" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_surowce_wnioIlosc_734"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='surowce']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_735" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_bio_wnioIlosc_743"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='bio']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_744" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_popiol_wnioIlosc_752"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='popiol']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn
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ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_753" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_balast_wnioIlosc_761"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='balast']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_762" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_120l_wnioIlosc_770"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='120l']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_771" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_1m3_wnioIlosc_779"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='1m3']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_780" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_5m3_wnioIlosc_788"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='5m3']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind
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id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_789" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_7m3_wnioIlosc_797"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='7m3']/wnio:Ilosc" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_803" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_surowce_wnioStawka_811"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='surowce']/wnio:Stawka" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_812" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_bio_wnioStawka_820"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='bio']/wnio:Stawka" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_821" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_popiol_wnioStawka_829"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='popiol']/wnio:Stawka" />
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</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_830" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_balast_wnioStawka_838"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='balast']/wnio:Stawka" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_839" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_120l_wnioStawka_847"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='120l']/wnio:Stawka" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_848" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_1m3_wnioStawka_856"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='1m3']/wnio:Stawka" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_857" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn
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ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_5m3_wnioStawka_865"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='5m3']/wnio:Stawka" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_866" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_7m3_wnioStawka_874"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='7m3']/wnio:Stawka" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_883" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_surowce_wnioKwota_891"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='surowce']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_901" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_bio_wnioKwota_909"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='bio']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_919" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind
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id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_popiol_wnioKwota_927"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='popiol']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_937" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_balast_wnioKwota_945"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='balast']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_955" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_120l_wnioKwota_963"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='120l']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_978" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_1m3_wnioKwota_986"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='1m3']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn
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ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_1001" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_5m3_wnioKwota_1009"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='5m3']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_1024" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_7m3_wnioKwota_1032"

nodeset="wnio:Pozycja[@typ='7m3']/wnio:Kwota" />

</xf:bind>

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac_1049"

nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />

</xf:bind>

<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_105
7"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc">

<xf:bind

id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_w
nioRozliczenia_wn

ioRozliczeniePojemniki_wnioSumaKwartal_1077"

nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaKwartal" />

</xf:bind>

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1085"

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

<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioWlascicielPodpisu_1089"

nodeset="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu" />
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<xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1103"

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

</xf:bind>

<xf:bind id="wnioDokument_wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_1156" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"

/>

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_strZalacznik_1160"

nodeset="wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_strZalacznik_strOpisZalacznika_1164" 
nodeset="str:OpisZalacznika"

/>

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_strZalacznik_strDaneZalacznika_1165" 
nodeset="str:DaneZalacznika"

/>

</xf:bind>

<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/adr:Kontakt/adr:Telefon"

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

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

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

<xf:bind

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyf
ikator[oso:TypIdentyfi

katora='upowazniona']/oso:WartoscIdentyfikatora" 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,
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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 ))" required="true()" />

<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/adr:Kontakt/adr:Telefon"

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

<xf:bind 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email"

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

<xf:bind

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:Inny
Identyfikator[inst:TypI

dentyfikatora='upowazniona']/inst:WartoscIdentyfikatora" 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 ))" required="true()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='surowce']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='bio']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />
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<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='popiol']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='balast']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='120l']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='1m3']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='5m3']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='7m3']/wnio:Ilosc" 
readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='surowce']/wnio:Stawka" 
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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='bio']/wnio:Stawka" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" 
/>
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<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='popiol']/wnio:Stawka" 
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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='balast']/wnio:Stawka" 
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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='120l']/wnio:Stawka" 
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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='1m3']/wnio:Stawka" 
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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='5m3']/wnio:Stawka" 
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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='7m3']/wnio:Stawka" 
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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze
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nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='surowce']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as

xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='bio']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as

xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='popiol']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as

xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='balast']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as

xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='120l']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as

xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='1m3']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as
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xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='5m3']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as

xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='7m3']/wnio:Kwota" 
calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer]) * 
sum(../wnio:Stawka[. castable as

xsd:decimal])),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />

<xf:bind

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Kwota[. 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:Nieruc
homosc/wnio:Rozlicze

nia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaKwartal" calculate="formatnumber(

round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:SumaMiesiac[. castable as xsd:decimal]) * 
3),',','.'),'[ 0-9\.\-

]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />

<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))" />

</xf:bind>

<xf:instance id="main" >

<wnio:Dokument>

<wnio:OpisDokumentu />

<wnio:DaneDokumentu>

<str:Adresaci>

<meta:Podmiot>

<inst:Instytucja>
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<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Ślemieniu</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>34-323</adr:KodPocztowy>

<adr:Poczta />

<adr:Miejscowosc>Ślemień</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica>Krakowska </adr:Ulica>

<adr:Budynek>148</adr:Budynek>

<adr:Lokal />

<adr:Kraj />

<adr:Wojewodztwo>śląskie</adr:Wojewodztwo>

<adr:Powiat>żywiecki </adr:Powiat>

<adr:Gmina />

</adr:Adres>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon />

<adr:Faks>033/8654098</adr:Faks>

<adr:Email />

<adr:URIKontakt />

<adr:InnyKontakt />

</adr:Kontakt>

<inst:Jednostka>

<inst:NazwaInstytucji />

</inst:Jednostka>

<inst:Pracownik>

<inst:Funkcja>Wójt Gminy Ślemień</inst:Funkcja>

</inst:Pracownik>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Adresaci>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot>

<inst:Instytucja>

<inst:IdInstytucji>

<inst:KRS />

<inst:NIP />

<inst:REGON />

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 6633



</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>ilosc</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>upowazniona</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>podstawa</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 />

</adr:Adres>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon />

<adr:Email />

</adr:Kontakt>

</inst:Instytucja>

<oso:Osoba>

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

<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>

<oso:InnyIdentyfikator>

<oso:TypIdentyfikatora>upowazniona</oso:TypIdentyfikatora>

<oso:WartoscIdentyfikatora />

</oso:InnyIdentyfikator>

<oso:InnyIdentyfikator>

<oso:TypIdentyfikatora>podstawa</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:Kontakt>

</oso:Osoba>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wnio:DaneDokumentu>

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

<wnio:Deklaracje>

<wnio:Deklaracja>

<wnio:Naglowek>
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<wnio:Rok />

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

<wnio:DataZlozenia />

<wnio:DataZmiany />

<wnio:DataKorekty />

<wnio:InneDane>

<wnio:StawkaPelnomocnictwo>17</wnio:StawkaPelnomocnictwo>

</wnio:InneDane>

</wnio:Naglowek>

<wnio:Podatnik>

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

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

<wnio:RodzajPodmiotuInny>1</wnio:RodzajPodmiotuInny>

<oso:ImieOjca />

<oso:ImieMatki />

<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 />

<adr:Poczta />

<adr:Miejscowosc />

<adr:Ulica />

<adr:Budynek />

<adr:Lokal />

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

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

<adr:Powiat>żywiecki</adr:Powiat>

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

<adr:Uwagi />

</adr:Adres>

<wnio:Odpady>

<wnio:SelektywnaZbiorka>

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

</wnio:SelektywnaZbiorka>

</wnio:Odpady>

<wnio:Rozliczenia>

<wnio:RozliczeniePojemniki>

<wnio:Pozycje>

<wnio:Pozycja typ="surowce">

<wnio:Opis>Surowce (szkło, papier, plastik/metal) – worek 120 l</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="popiol">

<wnio:Opis>BIO (worek 120 l)</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="bio">

<wnio:Opis>Popiół (pojemnik 120 l)</wnio:Opis>

<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
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<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="balast">

<wnio:Opis>Balast (worek 120 l)</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="120l">

<wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="1m3">

<wnio:Opis>1.1 m3</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>1,10</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="5m3">

<wnio:Opis>5 m3</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>5,00</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="7m3">

<wnio:Opis>7 m3</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>7,00</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>
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</wnio:Pozycje>

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

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

</wnio:RozliczeniePojemniki>

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

<wnio:SumaMiesiacSlownie />

</wnio:Rozliczenia>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon />

<adr:Email />

</adr:Kontakt>

</wnio:Nieruchomosc>

</wnio:Nieruchomosci>

<wnio:Podpis>

<oso:Imie />

<oso:Nazwisko />

<wnio:DataWypelnienia />

<wnio:MiejsceWypelnienia />

<wnio:WlascicielPodpisu>P</wnio:WlascicielPodpisu>

</wnio:Podpis>

<wnio:Zalaczniki />

</wnio:Deklaracja>

</wnio:Deklaracje>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="main_copy" >

<wnio:Dokument>

<wnio:OpisDokumentu />

<wnio:DaneDokumentu>

<str:Adresaci>

<meta:Podmiot>

<inst:Instytucja>

<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy w Ślemieniu</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>34-323</adr:KodPocztowy>

<adr:Poczta />

<adr:Miejscowosc>Ślemień</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica>Krakowska </adr:Ulica>
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<adr:Budynek>148</adr:Budynek>

<adr:Lokal />

<adr:Kraj />

<adr:Wojewodztwo>śląskie</adr:Wojewodztwo>

<adr:Powiat>żywiecki </adr:Powiat>

<adr:Gmina />

</adr:Adres>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon />

<adr:Faks>033/8654098</adr:Faks>

<adr:Email />

<adr:URIKontakt />

<adr:InnyKontakt />

</adr:Kontakt>

<inst:Jednostka>

<inst:NazwaInstytucji />

</inst:Jednostka>

<inst:Pracownik>

<inst:Funkcja>Wójt Gminy Ślemień</inst:Funkcja>

</inst:Pracownik>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Adresaci>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot>

<inst:Instytucja>

<inst:IdInstytucji>

<inst:KRS />

<inst:NIP />

<inst:REGON />

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>
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<inst:TypIdentyfikatora>ilosc</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>upowazniona</inst:TypIdentyfikatora>

<inst:WartoscIdentyfikatora />

</inst:InnyIdentyfikator>

<inst:InnyIdentyfikator>

<inst:TypIdentyfikatora>podstawa</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 />

</adr:Adres>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon />

<adr:Email />

</adr:Kontakt>

</inst:Instytucja>

<oso:Osoba>

<oso:IdOsoby>

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

<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>

<oso:InnyIdentyfikator>

<oso:TypIdentyfikatora>upowazniona</oso:TypIdentyfikatora>

<oso:WartoscIdentyfikatora />

</oso:InnyIdentyfikator>
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<oso:InnyIdentyfikator>

<oso:TypIdentyfikatora>podstawa</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: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:InneDane>
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<wnio:StawkaPelnomocnictwo>17</wnio:StawkaPelnomocnictwo>

</wnio:InneDane>

</wnio:Naglowek>

<wnio:Podatnik>

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

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

<wnio:RodzajPodmiotuInny>1</wnio:RodzajPodmiotuInny>

<oso:ImieOjca />

<oso:ImieMatki />

<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 />

<adr:Poczta />

<adr:Miejscowosc />

<adr:Ulica />
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<adr:Budynek />

<adr:Lokal />

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

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

<adr:Powiat>żywiecki</adr:Powiat>

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

<adr:Uwagi />

</adr:Adres>

<wnio:Odpady>

<wnio:SelektywnaZbiorka>

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

</wnio:SelektywnaZbiorka>

</wnio:Odpady>

<wnio:Rozliczenia>

<wnio:RozliczeniePojemniki>

<wnio:Pozycje>

<wnio:Pozycja typ="surowce">

<wnio:Opis>Surowce (szkło, papier, plastik/metal) – worek 120 l</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="popiol">

<wnio:Opis>BIO (worek 120 l)</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="bio">

<wnio:Opis>Popiół (pojemnik 120 l)</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="balast">

<wnio:Opis>Balast (worek 120 l)</wnio:Opis>
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<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="120l">

<wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="1m3">

<wnio:Opis>1.1 m3</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>1,10</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="5m3">

<wnio:Opis>5 m3</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>5,00</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

<wnio:Pozycja typ="7m3">

<wnio:Opis>7 m3</wnio:Opis>

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

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

<wnio:Kwota>0.00</wnio:Kwota>

<wnio:Wielkosc>7,00</wnio:Wielkosc>

</wnio:Pozycja>

</wnio:Pozycje>

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

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

</wnio:RozliczeniePojemniki>

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

<wnio:SumaMiesiacSlownie />

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 6633



</wnio:Rozliczenia>

<adr:Kontakt>

<adr:Telefon />

<adr:Email />

</adr:Kontakt>

</wnio:Nieruchomosc>

</wnio:Nieruchomosci>

<wnio:Podpis>

<oso:Imie />

<oso:Nazwisko />

<wnio:DataWypelnienia />

<wnio:MiejsceWypelnienia />

<wnio:WlascicielPodpisu>P</wnio:WlascicielPodpisu>

</wnio:Podpis>

<wnio:Zalaczniki />

</wnio:Deklaracja>

</wnio:Deklaracje>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="Zalacznik_template_0" >

<wnio:Root>

<str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" nazwaPliku="">

<str:DaneZalacznika />

<str:OpisZalacznika />

</str:Zalacznik>

</wnio:Root>

</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_POWIATY_2" >

<etykiety_ref />

</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" >

<etykiety_ref />
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</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" >

<etykiety_ref />

</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" >

<etykiety_ref />

</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_2" >

<etykiety_ref />

</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" >

<etykiety_ref />

</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_2" >

<etykiety_ref />

</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2" >

<etykiety_ref />

</xf:instance>

<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_2" >

<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_POWIATY_2 />

<selection_item_POWIATY_2 />

<selection_value_GMINY_1 />

<selection_item_GMINY_1 />

<selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />

<selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />

<selection_value_ULICE_1 />

<selection_item_ULICE_1 />

<selection_value_WOJ_2 />

<selection_item_WOJ_2 />

<selection_value_POWIATY_3 />
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<selection_item_POWIATY_3 />

<selection_value_GMINY_2 />

<selection_item_GMINY_2 />

<selection_value_MIEJSCOWOSCI_2 />

<selection_item_MIEJSCOWOSCI_2 />

<selection_value_ULICE_2 />

<selection_item_ULICE_2 />

</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_nadrze
dna=selection

_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=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrze
dna=selection

_value_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_2" 
instance="dictionary_options_POWIATY_2" 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_nadrzedn
a=selection_v

alue_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_
nadrzedna=s

election_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"

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

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

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

lue_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_2" instance="dictionary_options_WOJ_2" method="get" 
replace="instance"

separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_2')" />

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrze
dna=selection

_value_WOJ_2" id="submission_dictionary_POWIATY_3" 
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get"

replace="instance" separator="&" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2" />

<xf:submission

action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedn
a=selection_v

alue_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_2" 
instance="dictionary_options_GMINY_2" 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_
nadrzedna=s

election_value_GMINY_2" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2"

instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2" method="get" replace="instance" separator="&" 
elem=""

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2" />

<xf:submission

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

lue_MIEJSCOWOSCI_2" id="submission_dictionary_ULICE_2" 
instance="dictionary_options_ULICE_2" method="get"

replace="instance" separator="&" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2"

/>

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

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomos
ci/wnio:Nieruchomosc/

adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />

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

value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_WOJ_1]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />

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

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomos
ci/wnio:Nieruchomosc/

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')/selecti
on_item_POWIATY_1

]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_2" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_2"

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomos
ci/wnio:Nieruchomosc/

adr:Adres/adr:Powiat" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_2"

value="instance('dictionary_options_POWIATY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selecti
on_item_POWIATY_2

]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />

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

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomos
ci/wnio:Nieruchomosc/

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]/valu

e" />

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomos
ci/wnio:Nieruchomosc/

adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

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

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')
/selection_item_MIEJS
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COWOSCI_1]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />

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

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomos
ci/wnio:Nieruchomosc/

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_2')" nodeset="opt" 
/>

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_2" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2"

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:AdresDoKoresponden

cji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2"

value="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_WOJ_2]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />

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

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:AdresDoKoresponden

cji/adr:Adres/adr:Powiat" />

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

value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selecti
on_item_POWIATY_3

]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_2" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2"

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:AdresDoKoresponden

cji/adr:Adres/adr:Gmina" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2"

value="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection
_item_GMINY_2]/valu

e" />

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2"

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:AdresDoKoresponden
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cji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2"

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')
/selection_item_MIEJS

COWOSCI_2]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_2" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_2"

value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wni
o:AdresDoKoresponden

cji/adr:Adres/adr:Ulica" />

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_2"

value="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_
item_ULICE_2]/value"

/>

<xf:action

if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signatu
re/ds:SignatureValue)"

><xf:action

while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature
[count(ds:SignatureVal

ue) =0])>0)"><xf:insert

at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Sign
ature/ds:SignatureValue/pr

eceding-sibling::*)"

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[c
ount(ds:SignatureValue)=

0][position()=1]" nodeset="*"

origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signatu
re/ds:SignatureValue"

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

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

while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osob
a)=0])>0)"><xf:insert

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

context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0]
[position()=1]"

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

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

if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja)
"><xf:action
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while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instyt
ucja)=0])>0)"><xf:insert

at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/
preceding-sibling::*)"

context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)
=0][position()=1]"

nodeset="*" 
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"

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

</xf:action>

</xf:model>

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości 
niezamieszkałe</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{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}

.form-sign{text-align:left}

.editable{background-color:#FFF}

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

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

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

selected-item-4,.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}
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.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-
style:solid none none solid}

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

.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type 
td{border-top-style:none}

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

td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-
style:solid}

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

type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * 
td{border-top-style:none}

.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}

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

td.forced-left-border{border-left-style:solid}

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

tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}

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

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

4{background:0}

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

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

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

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

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

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

.hidden{display:none}

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

.min-height30{min-height:30px}

.min-height30 div{min-height:30px}

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

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

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

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

.min-height100{min-height:100px}

.min-height100 div{min-height:100px}

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

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

.objasnienie-text{text-align:justify}

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

.row-title{padding:3px}

.row-subtitle{padding:5px}

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

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

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

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

.page{width:22cm}

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

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

.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid 
black;width:12px;height:13px;textalign:

center;vertical-align:middle}

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

.row_dark{background-color:#DDD}

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

.global-form{border:0}

.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.text-center{fontweight:

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

.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;fontsize:

small;border:0;padding:5px}

.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;fontsize:

small;border:0;padding:5px}

.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;textalign:

left;font-size:small;border:0;padding:5px}

.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}

.subtitle1-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:small;border:0;padding:5px}

.row_child_gray{background-color:#DDD}
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.row_child_blue{background-color:#DDF}

.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}

.no-bolder{font-weight:normal}

.underline{text-decoration:underline}

.italic{font-style:italic}

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

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

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

.text-area{width:20cm}

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.section-indent{margin-left:0;border-left:none}

</style>

</head>

<body class="tresc-formularza">

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

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

<div class="form-sign" >

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI –

nieruchomości niezamieszkałe

</div>

</div><div >

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

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

<td style="width:38%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:14%;"><div style="width:100%;">

<div class="field" >

<div class="text-left field-label"><span class="text-left">Dzień-Miesiąc-Rok</span></div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioRok_25" 
class="input-short textcenter"></

xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td style="width:38%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table><br/>

</div><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_36"> 
<table class="legal-basis"

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

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

<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">

Podstawa prawna:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 6633



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

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1289 z późn. zm.).

</div></td>

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

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

Składający:

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

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 
w rozumieniu ustawy z

dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

</div></td>

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

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

Termin składania:

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

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia powstania na 
danej nieruchomości

odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych 
w deklaracji.

</div></td>

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

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

Miejsce składania:

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

<span >

<xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_56">

</xf:output>

</span>

</div></td>

</tr>

</table>

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

<div class="title" >

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

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

<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_62">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<tr style="vertical-align: top;">

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

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

</div></td>

</tr>

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

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

<td class="text-center form-name darker"><div style="width:100%;">

<strong >

<span >

<xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_75">

</xf:output>

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

<xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_79">

</xf:output>

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

<xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_81">

</xf:output>

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

<xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_84"
>

</xf:output>

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

<xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_86">

</xf:output>

</span>

</strong>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xf:group>

</div>

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

<div class="title" >
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B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

<div >

<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-label">Cel złożenia deklaracji<span >

(zaznaczyć właściwy element)

</span></div>

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZloz
enia_94" class="fielditems">

<xf:item>

<xf:label>złożenie deklaracji</xf:label>

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

</xf:item><xf:item>

<xf:label>korekta deklaracji</xf:label>

<xf:value>K</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div></td>

</tr>

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

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

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

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

<xf:group

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)=&#39;K

&#39;]">

(data zaistnienia zmian)<div class="input-short field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_11
9" ></xf:input>

</div>

</div>
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</xf:group>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

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

<div class="title" style="border-top:1px solid black;">

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_125">

<div style="border-bottom:1px solid black;">

<div class="field-label" >

Rodzaj podmiotu<span >

(zaznaczyć właściwy element)

</span>

</div><div class="field" >

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_
135" class="fielditems">

<xf:item>

<xf:label>Właściciel nieruchomości</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>5</xf:value>

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Użytkownik wieczysty</xf:label>

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

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Zarządca nieruchomości wspólnej</xf:label>

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

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Inny</xf:label>

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

</xf:select1>

</div>

</div>

</div>

</xf:group>

</div>

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

<div class="title" >

D.  DANE IDENTYFIKACYJNE

</div><div class="editable section-indent" >

<table cellpadding="0" cellspacing="0">

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

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

<div class="field-label">Rodzaj podatnika</div>

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_17
1" class="field-items">

<xf:item>

<xf:label>1. osoba fizyczna</xf:label>

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

</xf:item><xf:item>

<xf:label>2. osoba prawna</xf:label>

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

</xf:item><xf:item>

<xf:label>3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej</xf:label>

<xf:value>3</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">

<div >

<xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_197"> <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 (Nazwisko/a wspólnika/ów):

</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_201" 
><xf:alert>Pole

wymagane</xf:alert></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Pierwsze imię (Imię/ona wspólnika/ów):

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_207" ><xf:alert>Pole

wymagane</xf:alert></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 class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_213" 
></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Numer telefonu:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_217" 
><xf:alert>Dane
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dobrowolne</xf:alert></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Adres e-mail:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_223" 
><xf:alert>Dane

dobrowolne</xf:alert></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Osoby upoważnione do reprezentowania:

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

<div class="field-value">

<xf:textarea

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoInnyIdentyfikator
_osoTypIdentyfikator

a_upowazniona_osoWartoscIdentyfikatora_229" ><xf:alert>Pełnomocnictwo powinno być udzielone 
na piśmie i złożone z

niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową 
(17,00

zł)</xf:alert></xf:textarea>

</div>

</div></td>

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

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

Podstawa umocowania:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoInnyIdentyfikator
_osoTypIdentyfikator

a_podstawa_osoWartoscIdentyfikatora_235" ></xf:input>

</div>

</div></td>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 6633



</tr>

</table>

</xf:group><xf:group

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)=&#39;1&#39;]">

</xf:group><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_315">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

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

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

Nazwa pełna:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_319" 
><xf:alert>Pole

wymagane</xf:alert></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Nazwa skrócona:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdenty
fikator_instTypIdenty

fikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_325" ></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

REGON:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_
329" ></xf:input>

</div>

</div></td>

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

NIP:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_333" 
></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

KRS:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instKRS_337" 
></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

PKD:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdenty
fikator_instTypIdenty

fikatora_PKD_instWartoscIdentyfikatora_341" ></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Numer telefonu:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_345" 
><xf:alert>Dane

dobrowolne</xf:alert></xf:input>

</div>
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</div></td>

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

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

Adres e-mail:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_351" 
><xf:alert>Dane

dobrowolne</xf:alert></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Osoby upoważnione do reprezentowania:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdenty
fikator_instTypIdenty

fikatora_upowazniona_instWartoscIdentyfikatora_357" ><xf:alert>Pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie i

złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą 
skarbową (17,00

zł)</xf:alert></xf:input>

</div>

</div></td>

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

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

Podstawa umocowania:

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdenty
fikator_instTypIdenty

fikatora_podstawa_instWartoscIdentyfikatora_363" ></xf:input>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>
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</xf:group><xf:group

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!=&#39;1&#39;]"

>

</xf:group>

</div>

</div>

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

<div class="title" >

D.  1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne<sup >

3

</sup>

</div><div class="editable section-indent" >

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomo
sc_adrAdres_452">

<div >

<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">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:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc/adr

:Adres/adr:Miejscowosc" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />

<xf:setvalue

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

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/
selection_item_MIEJS
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COWOSCI_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">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:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/w
nio:Nieruchomosc/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_it
em_ULICE_1]/value"

/>

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-label">Nr domu</div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomo
sc_adrAdres_adrBud

ynek_466" class="full-width"></xf:input>

</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-label">Nr lokalu</div>

<div class="field-value">

<xf:input
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bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomo
sc_adrAdres_adrLoka

l_470" class="full-width"></xf:input>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xf:group>

</div>

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

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

D.  2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.

</div><div class="editable section-indent" >

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespon
dencji_adrAdres_517

">

<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="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespon
dencji_adrAdres_adr

Kraj_519">

<xf:item>

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

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

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

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

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

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal"

ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2" class="full-width field_list">
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<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_2')/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:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji

/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2" />

<xf:setvalue

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2"

value="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_WOJ_2]/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:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji

/adr:Adres/adr:Powiat" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />

<xf:setvalue

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

value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selectio
n_item_POWIATY_3

]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_2" />

</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_2" class="full-width field_list">

<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_2')/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:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji

/adr:Adres/adr:Gmina" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2" />

<xf:setvalue

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2"

value="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_i
tem_GMINY_2]/valu

e" />

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2" />

</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_2" class="full-width 
field_list">

<xf:itemset

nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/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:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji

/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2" />

<xf:setvalue

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2"

value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/
selection_item_MIEJS

COWOSCI_2]/value" />

<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_2" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><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_2" class="full-width field_list">

<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_2')/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:Podatnik/wnio:A
dresDoKorespondencji

/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_2" />

<xf:setvalue

ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_2"

value="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_it
em_ULICE_2]/value"

/>

</xf:action>

</xf:select1>

</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">Kod pocztowy</div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespon
dencji_adrAdres_adr

KodPocztowy_545" class="full-width"></xf:input>

</div>

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

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

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespon
dencji_adrAdres_adrP

oczta_549" class="full-width"></xf:input>

</div>

</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-label">Nr domu</div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespon
dencji_adrAdres_adr

Budynek_553" class="full-width"></xf:input>

</div>

</div></td><td style="border-left:none;width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">

<div class="field-label">Nr lokalu</div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespon
dencji_adrAdres_adr

Lokal_557" 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" style="border-bottom:none;">
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E.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY

</div><div class="editable section-indent" >

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioOdpady_662"

>

<div >

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

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

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

Odpady będą gromadzone w sposób<span >

(zaznaczyć właściwy element)

</span>:<br/><div class="text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioOdpady_wni

oSelektywnaZbiorka_wnioJest_675" class="field-items">

<xf:item>

<xf:label>Selektywny</xf:label>

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

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Nieselektywny</xf:label>

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

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xf:group><div class="editable" >

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

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

<td class="text-center darker field-label" style="border-top:1px solid black;"><div

style="width:100%;">

Pojemniki/worki na odpady KOMUNALNE (należy podać liczbę pojemników poszczególnych 
wielkości)
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</div></td>

</tr>

</table><xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_691">

<div style="border-top:1px solid black;">

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

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

<td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:15%;"><div

style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:45%;" 
colspan="4"><div

style="width:100%;">

SEGREGACJA

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:40%;" 
colspan="4"><div

style="width:100%;">

BRAK SEGREGACJI

</div></td>

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

<td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:15%;"><div

style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:15%;"><div 
style="width:100%;">

Surowce (szkło, papier, plastik/metal) – worek 120 l

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:10%;"><div 
style="width:100%;">

BIO (worek 120 l)

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:10%;"><div 
style="width:100%;">

Popiół (pojemnik 120 l)

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:10%;"><div 
style="width:100%;">

Balast (worek 120 l)

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:10%;"><div 
style="width:100%;">

120 l

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:10%;"><div 
style="width:100%;">

1 m<sup >

3
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</sup>

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:10%;"><div 
style="width:100%;">

5 m<sup >

3

</sup>

</div></td><td class="text-center text-middle darker field-label" style="width:10%;"><div 
style="width:100%;">

7 m<sup >

3

</sup>

</div></td>

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

<td class="text-center text-middle field-label darker" style="width:15%;"><div

style="width:100%;">

Liczba

pojemników/worków przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_74"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_726">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_surowce_wnioIlosc_734" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_75"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_735">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
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<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_bio_wnioIlosc_743" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_76"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_744">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_popiol_wnioIlosc_752" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_77"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_753">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_
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wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_balast_wnioIlosc_761" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_78"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_762">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_120l_wnioIlosc_770" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_79"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_771">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_1m3_wnioIlosc_779" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_80"
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bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_780">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_5m3_wnioIlosc_788" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_81"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_789">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_7m3_wnioIlosc_797" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-center text-middle field-label darker" style="width:15%;"><div

style="width:100%;">

Stawka miesięczna za pojemnik/worek<sup >

4

</sup>
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</div></td><xf:repeat id="repeat_id_82"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_803">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_surowce_wnioStawka_811" 
></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_83"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_812">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_bio_wnioStawka_820" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_84"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_821">

<xf:group>
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<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_popiol_wnioStawka_829" 
></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_85"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_830">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_balast_wnioStawka_838" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_86"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_839">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input
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bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_120l_wnioStawka_847" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_87"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_848">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_1m3_wnioStawka_856" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_88"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_857">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_5m3_wnioStawka_865" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>
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</xf:group>

</xf:repeat><xf:repeat id="repeat_id_89"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_866">

<xf:group>

<td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

</div><div class="input-short-center text-center field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_7m3_wnioStawka_874" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

</tr>

</table><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l<span >

(iloczyn liczby pojemników "Surowce (szkło, papier, plastik/metal) – worek 120 l" i stawki)

</span>

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_90"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_883">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_surowce_wnioKwota_891">
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</xf:output>

</span><div class="field-label text-right" >

zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l<span >

(iloczyn liczby pojemników "BIO (worek 120 l)" i stawki)

</span>

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_91"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_901">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_bio_wnioKwota_909">

</xf:output>

</span><div class="field-label text-right" >

zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l<span >

(iloczyn liczby pojemników "Popiół (pojemnik 120 l)" i stawki)

</span>
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</div></td><xf:repeat id="repeat_id_92"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_919">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_popiol_wnioKwota_927">

</xf:output>

</span><div class="field-label text-right" >

zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l<span >

(iloczyn liczby pojemników "Balast (worek 120 l)" i stawki)

</span>

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_93"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_937">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_balast_wnioKwota_945">

</xf:output>
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</span><div class="field-label text-right" >

zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 120 l<span >

(iloczyn liczby pojemników "120 l" i stawki)

</span>

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_94"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_955">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_120l_wnioKwota_963">

</xf:output>

</span><div class="field-label text-right" >

zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 1,1 m<sup >

3

</sup><span >

(iloczyn liczby pojemników "1 m<sup >
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3

</sup>" i stawki)

</span>

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_95"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_978">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_1m3_wnioKwota_986">

</xf:output>

</span><div class="field-label text-right" >

zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 5 m<sup >

3

</sup><span >

(iloczyn liczby pojemników "5 m<sup >

3

</sup>" i stawki)

</span>

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_96"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_1001">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div
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style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_5m3_wnioKwota_1009">

</xf:output>

</span><div class="field-label text-right" >

zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="text-left field-label darker text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:

1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Kwota opłaty za pojemnik o pojemności 7 m<sup >

3

</sup><span >

(iloczyn liczby pojemników "7 m<sup >

3

</sup>" i stawki)

</span>

</div></td><xf:repeat id="repeat_id_97"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_1024">

<xf:group>

<td class="text-middle text-center field-label" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="input-center-bold" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_7m3_wnioKwota_1032">

</xf:output>

</span><div class="field-label text-right" >
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zł

</div>

</div></td>

</xf:group>

</xf:repeat>

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

<td class="darker bolder text-left text-middle" style="border-top:thin solid black;borderright:

thin solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Miesięczna kwota opłaty<span >

(suma wszystkich kwot)

</span>

</div></td><td class="fiel-label text-center text-middle" style="border-top:1px solid 
black;width:20%;"><div

style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="text-middle text-center field-label" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac_1049">

</xf:output>

</span><div class="bolder text-right text-middle" >

zł/miesiąc

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xf:group>

</div>

</div>

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

<div class="title" >

F.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

</div><div class="editable section-indent" >

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_1057">

<div >
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<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

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

<td class="darker bolder text-left text-middle" style="border-right:thin solid

black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Opłata kwartalna<span >

(iloczyn sumy miesięcznych opłat x 3 miesiące)<sup >

5

</sup>

</span>

</div></td><td class="fiel-label text-center text-middle" style="width:20%;"><div 
style="width:100%;">

<div class="field-label text-left" >

</div><span class="text-middle text-center field-label" >

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNierucho
mosc_wnioRozliczenia_

wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaKwartal_1077">

</xf:output>

</span><div class="bolder text-right text-middle" >

zł/kwartał

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xf:group>

</div>

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

<div class="title" >

G.  OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

</div><div class="editable section-indent" >

<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1085">

<div >

<table 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="field" >

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

<div class="field-value">
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<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioWlascicielPodpis
u_1089" class="fielditems">

<xf:item>

<xf:label>Podatnik</xf:label>

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

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Osoba reprezentująca</xf:label>

<xf:value>OR</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div>

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

<div class="field" >

<div class="field-label">Data wypełnienia deklaracji</div>

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia
_1103" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>

</div>

</xf:group>

</div>

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

<div class="form-name" >

POUCZENIE

</div><div class="editable darker field-label" >

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty<span >

kwartalnej

</span>lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (t. j.

Dz.U. z 2017 r, poz. 1201 ze zm.)

</div>
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</div><div >

<div >

<div >

<xf:trigger appearance="minimal">

<xf:label>

Dodaj

<img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/add.gif" />

</xf:label>

<xf:action ev:event="DOMActivate">

<xf:insert context="xxforms:bind('wnioDokument_wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_1156')"

at="last()"

position="after"

origin="instance('Zalacznik_template_0')/str:Zalacznik" />

</xf:action>

</xf:trigger>

</div><div >

<ol >

<xf:repeat id="repeat_id_98" bind="wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_strZalacznik_1160">

<xf:group>

<li >

<div style="width:90%;">

Opis<div class="field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_strZalacznik_strOpisZalacznika_1164" ></xf:input>

</div>

</div><xf:upload 
bind="wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_strZalacznik_strDaneZalacznika_1165">

<xf:filename ref="../@nazwaPliku" />

</xf:upload>

</div><div style="width:10%;">

<div >

<xf:trigger appearance="minimal">

<xf:label>

<img src="https://epuap.gov.pl/orbeon_portal/apps/edytor/images/remove.gif" />

</xf:label>

<xf:delete bind="wnioTrescDokumentu_strZalaczniki_strZalacznik_1160"

at="index('repeat_id_98')"

ev:event="DOMActivate" />
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</xf:trigger>

</div>

</div>

</li>

</xf:group>

</xf:repeat>

</ol>

</div>

</div>

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

<div >

<sup >

1

</sup>Dane dobrowolne

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

<sup >

2

</sup>Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją 
w oryginale lub w formie

uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł)

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

<sup >

3

</sup>Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

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

<sup >

4

</sup>Stawki określone są w Uchwale Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik

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

<sup >

5

</sup><span >

Miesięczną kwotę opłaty

</span>należy wpłacać w terminach określonych w aktualnie obowiązującej uchwale w sprawie 
określenia terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami.

</div>
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</div>

</div>

</body>

</html>

</xforms></Formularz>
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