
UCHWAŁA NR XVI/143/2020
RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 

Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr VI/44/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 07.10.2016 r., 
poz. 5104), zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się ust. 2;

2) w § 2 punkt 2) przyjmuje następujące brzmienie:

"2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

3) zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały stanowiący "Deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi";

4) zmienia się układ informacji i powiązań złożonej deklaracji określony w załączniku  nr 2 do Uchwały;

5) treść zmienionego załącznika nr 1 oraz 2 do Uchwały, o którym mowa w punktach 3) i 4) stanowi 
odpowiednio załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 3516



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 
dnia 01.05.2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Drabek
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
 

Miejsce składania deklaracji: 

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do 
złożenia deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U z 2019r. poz. 2010 ze zm.) 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, właściciele nieruchomości w części zamieszkałych i w części 
niezamieszkałych oraz właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy 
Porąbka. 

Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka  

Wójt Gminy Porąbka 
ul. Krakowska 3 
43-353 Porąbka 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć) 

 pierwsza deklaracja _______/_______/_______ 
                                           (dzień, miesiąc, rok) 

 nowa deklaracja (data zmiany danych)  ________/_______/_______ 
                                                                         (dzień, miesiąc, rok) 

 korekta deklaracji (obowiązująca od) ________/______/______  
                                                                        (dzień, miesiąc, rok) 

Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty ……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć) 
 właściciel  współwłaściciel  użytkownik 

wieczysty  

 zarządca 

nieruchomości 

 posiadający nieruchomość 

w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć) 
 

 osoba fizyczna   

 osoba prawna  

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
1.  

 
 
 
 

PESEL (dot. osób fizycznych) / NIP (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
2. 

 

Adres zamieszkania /Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 
3. 
 

4. 5. 

Gmina Ulica  Nr domu       Nr lokalu      Telefon 

6. 7. 8.                       8a.                       9. 
 

Miejscowość  Kod pocztowy Poczta 
10. 11. 12. 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/143/2020

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 kwietnia 2020 r.
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina  Ulica  Nr domu                       Nr lokalu          
13. 14. 15.                                          15a.                       

 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
16. 
 

17. 18. 

Nieruchomość (właściwe zaznaczyć): 

 zamieszkała 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E.1., E.2., F i H  

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

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia  
DZIAŁ G i H  

 w części zamieszkała 
i w części 
niezamieszkała 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E.1., E.2., F, G i H 

 domek letniskowy lub 
inna nieruchomość 
wykorzystywana na 
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E.1., E.2. i I 

 

E.  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I SELEKTYWNYM ZBIERANIU WYTWORZONEGO POPIOŁU  

E.1.  
 

 posiadanie kompostownika przydomowego                                           

E.2. 
 

 selektywne zbieranie wytworzonego popiołu 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
 

OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D 
NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE: 

19. 
 

(podać ilość osób) 
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności)   

20. 

........................... zł 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami z nieruchomości wskazanej w dziale D 
(poz. 19 x poz. 20) 

21. 
 

........................... zł 
 

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  
(tj. nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy itp.) 

I. Wielkość pojemników 
i kontenerów na 
odpady*) 

II. Stawka opłaty za pojemnik 
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności) 

III. Liczba pojemników 
(miesięcznie) 

IV. Wysokość 
miesięcznej opłaty  
(iloczyn kolumn II x III) 

 
 

 
55 litrów (0,055 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
60 litrów (0,06 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
80 litrów (0,08 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
110 litrów (0,11 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
120 litrów (0,12 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
240 litrów (0,24 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
1100 litrów (1,1 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
KP-1500 litrów (1,5 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
KP-5000 litrów (5,0 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
KP-7000 litrów (7,0 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
KP-10000 litrów (10,0 m3) 

 
……………….......... zł 
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Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi/suma kwot z kolumny IV 

22. 
 

………………………. zł 

H. Razem wysokość opłaty miesięcznej  
za gospodarowanie odpadami 

23. 
 

(kwota: poz. 21) 

24. 
 

(kwota: poz. 22) 

25. 
 

(suma kwot: poz. 21 + poz. 22) 

I. Ryczałtowa stawka opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

26. 

 
……………………………. zł 

K. OŚWIADCZENIE/A I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ 

Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
 

………………………………………………………..                                  …………………………………………………… 
(miejscowość i data)                                                                           (czytelny podpis) 

L. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 

 

POUCZENIE: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest 
Wójt Gminy Porąbka z siedzibą: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane  przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
6. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1454 ze zm.). 
Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania 
danych osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:  
adres e-mail: ochronadanych@ug.porabka.pl 
adres pocztowy: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka. 

Załączniki: 
W przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących nieruchomość zamieszkałą lub nieruchomość w części zamieszkałą i w części 
niezamieszkałą dokument potwierdzający zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie 
gminy. 

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI: 
1.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w 

deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy 
Porąbka nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

  W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – 
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 
Gminy Porąbka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe 
dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.   

3. Wysokość stawki za selektywne i nieselektywne gromadzenie odpadów komunalnych określa Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach określonych Uchwałą Rady Gminy Porąbka w sprawie    określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

DZIAŁ A: 
1. Złożenie pierwszej deklaracji. Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego  (tj. zamieszkania 

na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych). 
2. Złożenie nowej deklaracji: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty to np. zmiana liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana właściciela nieruchomości. 
3. Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie np. danych o właścicielu nieruchomości, danych o 

nieruchomości.   
DZIAŁ B: 
Należy zaznaczyć formę władania nieruchomością spośród wymienionych w części B deklaracji. 
DZIAŁ C: 
Składającym deklarację może być: 
• osoba fizyczna, 
• osoba prawna (np. zakłady, instytucje, urzędy, szkoły, przedszkola itd.), 
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna, stowarzyszenie zwykłe, spółki: jawna, partnerska, komandytowa, 

komandytowo-akcyjna, itd.). 
Właściciel nieruchomości wpisuje wszystkie dane osobowe oraz adres zamieszkania lub siedziby; w przypadku osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy wpisać całą nazwę oraz podać sposób reprezentacji zgodny z przepisami prawa.  
DZIAŁ D: 
Należy określić adres oraz rodzaj nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: 
a) nieruchomość zamieszkała, czyli nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz powstają odpady komunalne, 
b) nieruchomość niezamieszkała, czyli nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, sklepy, itp., 
c) nieruchomość w części zamieszkała a w części niezamieszkała, czyli nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której prowadzona 

jest działalność gospodarcza (nieruchomości opisane w punktach a i b), 
d) domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
DZIAŁ E: 
E.1. Należy zaznaczyć, gdy nieruchomość jest wyposażona w kompostownik na własny użytek. 
E.2. Należy zaznaczyć, jeżeli z nieruchomości ma być odbierany wytworzony popiół. W przypadku selektywnego zbierania wytworzonego popiołu 
należy wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik/pojemniki. 
DZIAŁ F: 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne; należy podać liczbę osób zamieszkujących daną 
nieruchomość; w przypadku zamieszkania innej liczby osób niż zameldowanych na danej nieruchomości należy przedstawić dokumenty 
potwierdzające zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju, lub innym lokalu niż miejsce zameldowania lub złożyć stosowne oświadczenie:  
1. Składający deklarację wylicza wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej 

podając liczbę osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz stawkę opłaty określona odrębną uchwałą Rady Gminy Porąbka. 
2. Właściciel nieruchomości w pkt. 20 wpisuje właściwą stawkę opłaty określoną odrębną uchwałą Rady Gminy Porąbka.   
3. Właściciel nieruchomości w pozycji 21 wylicza wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest iloczynem 

pozycji 19 i 20 (ilość osób x stawka opłaty za 1 mieszkańca).  
DZIAŁ G: 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i wyposaża nieruchomość w pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów 
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka oraz dostosowany do nich cykl odbioru. 
DZIAŁ H: 
Wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej, w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, i tak: 
Poz. 23 wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałej po wypełnieniu działu E.1., E.2., F i H 
Poz. 24 wypełniają właściciele nieruchomości niezamieszkałej po wypełnieniu działu G i H 
Poz. 25 wypełniają właściciele nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej po wypełnieniu działu E.1., E.2., F, G i H 
DZIAŁ I: 
Wypełnia właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez 
część roku po wypełnieniu działu E.1., E.2. i I 
DZIAŁ J: 
Podpisuje/podpisują czytelnie składający deklarację.  
DZIAŁ K: 
Wypełnia urząd. 
*) minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

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

web/wzor_lokalny/Porabka/DOK_v2"
domyslnaSkrytkaAdresata="/Porabka/skrytka" nazwa="Deklaracja o 

wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2020)"
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/Porabka/DOK_v2/"
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<head>
    

    

<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/Porabka/DOK_v2</meta>
    <meta property="adresSkrytki">/Porabka/skrytka</meta>

    

    <xf:model>
        <xf:bind nodeset="instance('main')">
  <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_6" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaIns
tytucji_21" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Ulica_24" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Budynek_26" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
KodPocztowy_29" nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/143/2020

Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 3516



    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Miejscowosc_31" nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracowni
k_instFunkcja_37" nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Ulica_39" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Budynek_41" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
KodPocztowy_43" nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Miejscowosc_44" nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_49" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowe
k">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObo
wiazekZlozenia_53" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDat
aZlozenia_63" nodeset="wnio:DataZlozenia" type="xf:date" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObo
wiazekZlozenia_68" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDat
aZmiany_78" nodeset="wnio:DataZmiany" type="xf:date" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObo
wiazekZlozenia_83" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDat
aZmiany_93" nodeset="wnio:DataZmiany" type="xf:date" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioUza
sadnienieKorekty_102" nodeset="wnio:UzasadnienieKorekty" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_107" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRod
zajPodmiotu_108" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_143" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k">
    <xf:bind 
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id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTyp
Podatnika_144" nodeset="wnio:TypPodatnika" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_163" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba" 
relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Dek
laracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = '1'">
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_169" 
nodeset="oso:Nazwisko" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_175" 
nodeset="oso:Imie" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL
_181" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_212" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja" 
relevant="string(../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Dek
laracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInst
ytucji_216" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytu
cji_instNIP_222" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_261" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres"
>
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_26
3" nodeset="adr:Kraj" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewod
ztwo_272" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_
282" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_2
91" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejsco
wosc_301" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocz
towy_310" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_
319" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_3
29" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind 
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id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek
_338" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_3
47" nodeset="adr:Lokal" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKont
akt_adrTelefon_356" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_472"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:
Adres">
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrK
raj_474" nodeset="adr:Kraj" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrW
ojewodztwo_483" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrP
owiat_493" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrG
mina_502" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrM
iejscowosc_512" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrK
odPocztowy_521" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrP
oczta_530" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrU
lica_540" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrB
udynek_549" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrL
okal_558" nodeset="adr:Lokal" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_a
drKontakt_adrTelefon_567" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_686" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrWojewodztwo_688" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrPowiat_689" nodeset="adr:Powiat" />
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    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrGmina_690" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrMiejscowosc_693" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrUlica_697" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrKodPocztowy_702" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrPoczta_706" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_710" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_714" nodeset="adr:Lokal" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_786" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_792" 
nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_799" 
nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_806" 
nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_813" 
nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioOdpady_844" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_852" 
nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioPopiolSelektywnaZbiorka_wnioJest_863" 
nodeset="wnio:PopiolSelektywnaZbiorka/wnio:Jest" />
  </xf:bind>
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  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_901" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_909
" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_922" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Stawka" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_941" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_998" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioP
ozycja_typ__1017" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Poz
ycja[@typ='']">
      <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioP
ozycja_typ_wnioInneDane_wnioOpis_1020" 
nodeset="wnio:InneDane/wnio:Opis" />
      <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioP
ozycja_typ_wnioStawka_1027" nodeset="wnio:Stawka" />
      <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioP
ozycja_typ_wnioIlosc_1031" nodeset="wnio:Ilosc" />
      <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioP
ozycja_typ_wnioSuma_1033" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_1041" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki">
      <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac_1
046" nodeset="wnio:SumaMiesiac" />
    </xf:bind>
  </xf:bind>
  <xf:bind 
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id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_1109" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1117" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac_1
127" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1136" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_1179" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wn
ioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioP
ozycja_typ_domek_wnioStawka_1189" 
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Poz
ycja[@typ='domek']/wnio:Stawka" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1196" 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioWlasc
icielPodpisu_1200" nodeset="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataW
ypelnienia_1214" nodeset="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" 
type="xf:date" />
    <xf:bind 
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejs
ceWypelnienia_1218" nodeset="wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_1260" 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_a
drInnyKontakt_1289" nodeset="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Ulica_1293" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Budynek_1295" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
KodPocztowy_1298" nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
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    <xf:bind 
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adr
Miejscowosc_1300" nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
  </xf:bind>
  <xf:bind 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwis
ko" constraint="string-length(.) &gt; 0 and string-length(.) &lt;= 40" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" 
constraint="string-length(.) &gt; 0 and string-length(.) &lt;= 30" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsob
y/oso:PESEL" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(.,'\d{11}') and
(     ((     number(substring(., 1, 1))*1+     number(substring(., 2, 
1))*3+     number(substring(., 3, 1))*7+     number(substring(., 4, 
1))*9+     number(substring(., 5, 1))*1+     number(substring(., 6, 
1))*3+     number(substring(., 7, 1))*7+     number(substring(., 8, 
1))*9+     number(substring(., 9, 1))*1+     number(substring(., 10, 
1))*3+     number(substring(., 11, 1))*1     )mod 10)=0     ))" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-
length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}') and     
(((           number(substring(., 1, 1))*6+           number(substring(.,
2, 1))*5+           number(substring(., 3, 1))*7+           
number(substring(., 4, 1))*2+           number(substring(., 5, 1))*3+    
number(substring(., 6, 1))*4+           number(substring(., 7, 1))*5+    
number(substring(., 8, 1))*6+           number(substring(., 9, 1))*7     
)mod 11)=number(substring(., 10, 1))         ))" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/
../adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="matches(., '^[0-9 +-=()]+$')" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:
Adres/../adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="matches(., '^[0-9 +-=()]+
$')" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:
Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable 
as xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as 
xsd:decimal])),',','.'),'[^0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" 
readonly="true()" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:
Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[^0-
9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:
Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='']/wnio:Ilosc" 
calculate="number(replace(replace(string(.),'[\.,].*$',''),'[^0-
9\-]',''))" readonly="false()" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
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omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:
Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='']/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Stawka[. castable as 
xsd:decimal]) * (../wnio:Ilosc[. castable as 
xsd:integer])),',','.'),'[^0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" 
readonly="true()" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:
SumaMiesiac" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozyc
ja/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[^0-
9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" 
calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(../wnio:RozliczeniePojemni
ki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])+
(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma[. castable as 
xsd:decimal])),',','.'),'[^0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" 
readonly="true()" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:
Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='domek']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[^0-
9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
  <xf:bind 
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/
wnio:DataWypelnienia" calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', 
substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" />
</xf:bind>

        <xf:instance id="main" xmlns="">
            <wnio:Dokument>
  <wnio:OpisDokumentu />
  <wnio:DaneDokumentu>
    <str:Adresaci>
      <meta:Podmiot>
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>UrzÄ…d Gminy PorÄ…
bka</inst:NazwaInstytucji>
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy>43-353</adr:KodPocztowy>
            <adr:Poczta />
            <adr:Miejscowosc>PorÄ…bka</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica>ul. Krakowska</adr:Ulica>
            <adr:Budynek>3</adr:Budynek>
            <adr:Lokal />
            <adr:Kraj />
            <adr:Wojewodztwo />
            <adr:Powiat />
            <adr:Gmina />
            <adr:Uwagi />
          </adr:Adres>
          <adr:Kontakt>
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            <adr:Telefon />
            <adr:Faks />
            <adr:Email />
            <adr:InnyKontakt>ochronadanych@ug.porabka.pl 
</adr:InnyKontakt>
          </adr:Kontakt>
          <inst:Pracownik>
            <inst:Funkcja>WĂłjt Gminy PorÄ…bka</inst:Funkcja>
          </inst:Pracownik>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Adresaci>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot>
        <inst:Instytucja>
          <inst:IdInstytucji>
            <inst:KRS>#KRS</inst:KRS>
            <inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
            <inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
            <inst:InnyIdentyfikator>
              <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
              <inst:WartoscIdentyfikatora />
            </inst:InnyIdentyfikator>
          </inst:IdInstytucji>
          <inst:NazwaInstytucji />
          <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:Kontakt>
        </inst:Instytucja>
        <oso:Osoba>
          <oso:IdOsoby>
            <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
            <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
          </oso:IdOsoby>
          <oso:Imie />
          <oso:ImieDrugie />
          <oso:Nazwisko />
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy />
            <adr:Poczta />
            <adr:Miejscowosc />
            <adr:Ulica />
            <adr:Budynek />
            <adr:Lokal />
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            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
            <adr:Wojewodztwo />
            <adr:Powiat />
            <adr:Gmina />
            <adr:Uwagi />
          </adr:Adres>
          <adr:Kontakt>
            <adr:Telefon />
            <adr:Email />
            <adr:InnyKontakt />
          </adr:Kontakt>
        </oso:Osoba>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wnio:DaneDokumentu>
  <wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wnio:Deklaracje>
      <wnio:Deklaracja>
        <wnio:Naglowek>
          <wnio:Rok />
          <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
          <wnio:DataZlozenia />
          <wnio:DataZmiany />
          <wnio:DataKorekty />
          <wnio:UzasadnienieKorekty />
        </wnio:Naglowek>
        <wnio:Podatnik>
          <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
          <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
          <wnio:RodzajPodmiotuInny />
          <wnio: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 />
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              <adr:Miejscowosc />
              <adr:Ulica />
              <adr:Budynek />
              <adr:Lokal />
              <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
              <adr:Wojewodztwo>ĹšLÄ„SKIE</adr:Wojewodztwo>
              <adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
              <adr:Gmina />
              <adr:Uwagi />
            </adr:Adres>
            
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
            <wnio:Odpady>
              <wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
                <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
              </wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
              <wnio:Kompostownik>
                <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
                <wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
                <wnio:InneDane />
              </wnio:Kompostownik>
            </wnio:Odpady>
            <wnio:Rozliczenia>
              <wnio:RozliczenieIloscOsob>
                <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
                <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                <wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
              </wnio:RozliczenieIloscOsob>
              <wnio:RozliczeniePojemniki>
                <wnio:Pozycje>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>55l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>55 litrĂłw (0,055</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>60l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>60 litrĂłw (0,06</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>80l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>80 litrĂłw (0,08</wnio:Opis>
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                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>110l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>110 litrĂłw (0,11</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>120 litrĂłw (0,12</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>240l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>240 litrĂłw (0,24</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>1100l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>1100 litrĂłw (1,1</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-1.5</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-1500 litrĂłw (1,5</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-5</wnio:Wielkosc>
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                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-5000 litrĂłw (5,0</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-7</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-7000 litrĂłw (7,0</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-10</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-10000 litrĂłw (10,0</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="domek">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis />
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </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:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac>
              <wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
            </wnio:Rozliczenia>
            <wnio:Dzialki>
              <wnio:Dzialka>
                <wnio:NrDzialki />
              </wnio:Dzialka>
            </wnio:Dzialki>
          </wnio:Nieruchomosc>
        </wnio:Nieruchomosci>
        <wnio:Podpis>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
          <wnio:DataWypelnienia />
          <wnio:MiejsceWypelnienia />
          <wnio:WlascicielPodpisu>P</wnio:WlascicielPodpisu>
          <adr:Telefon />
        </wnio:Podpis>
        <wnio:Zalaczniki />
      </wnio:Deklaracja>
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    </wnio:Deklaracje>
  </wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
        </xf:instance>

        <xf:instance id="main_copy" xmlns="">
            <wnio:Dokument>
  <wnio:OpisDokumentu />
  <wnio:DaneDokumentu>
    <str:Adresaci>
      <meta:Podmiot>
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>UrzÄ…d Gminy PorÄ…
bka</inst:NazwaInstytucji>
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy>43-353</adr:KodPocztowy>
            <adr:Poczta />
            <adr:Miejscowosc>PorÄ…bka</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica>ul. Krakowska</adr:Ulica>
            <adr:Budynek>3</adr:Budynek>
            <adr:Lokal />
            <adr:Kraj />
            <adr:Wojewodztwo />
            <adr:Powiat />
            <adr:Gmina />
            <adr:Uwagi />
          </adr:Adres>
          <adr:Kontakt>
            <adr:Telefon />
            <adr:Faks />
            <adr:Email />
            <adr:InnyKontakt>ochronadanych@ug.porabka.pl 
</adr:InnyKontakt>
          </adr:Kontakt>
          <inst:Pracownik>
            <inst:Funkcja>WĂłjt Gminy PorÄ…bka</inst:Funkcja>
          </inst:Pracownik>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Adresaci>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot>
        <inst:Instytucja>
          <inst:IdInstytucji>
            <inst:KRS>#KRS</inst:KRS>
            <inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
            <inst:REGON>#REGON</inst:REGON>
            <inst:InnyIdentyfikator>
              <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
              <inst:WartoscIdentyfikatora />
            </inst:InnyIdentyfikator>
          </inst:IdInstytucji>
          <inst:NazwaInstytucji />
          <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 />
            <adr:Powiat />
            <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:IdOsoby>
          <oso:Imie />
          <oso:ImieDrugie />
          <oso:Nazwisko />
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy />
            <adr:Poczta />
            <adr:Miejscowosc />
            <adr:Ulica />
            <adr:Budynek />
            <adr:Lokal />
            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
            <adr:Wojewodztwo />
            <adr:Powiat />
            <adr:Gmina />
            <adr:Uwagi />
          </adr:Adres>
          <adr:Kontakt>
            <adr:Telefon />
            <adr:Email />
            <adr:InnyKontakt />
          </adr:Kontakt>
        </oso:Osoba>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wnio:DaneDokumentu>
  <wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wnio:Deklaracje>
      <wnio:Deklaracja>
        <wnio:Naglowek>
          <wnio:Rok />
          <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
          <wnio:DataZlozenia />
          <wnio:DataZmiany />
          <wnio:DataKorekty />
          <wnio:UzasadnienieKorekty />
        </wnio:Naglowek>
        <wnio:Podatnik>
          <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
          <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
          <wnio:RodzajPodmiotuInny />
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          <wnio:AdresDoKorespondencji>
            <oso:Imie />
            <oso:Nazwisko />
            <adr:Adres>
              <adr:KodPocztowy />
              <adr:Poczta />
              <adr:Miejscowosc />
              <adr:Ulica />
              <adr:Budynek />
              <adr:Lokal />
              <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
              <adr:Wojewodztwo />
              <adr:Powiat />
              <adr:Gmina />
              <adr:Uwagi />
            </adr:Adres>
            <adr:Kontakt>
              <adr:Telefon />
              <adr:Email />
              <adr:InnyKontakt />
            </adr:Kontakt>
          </wnio:AdresDoKorespondencji>
        </wnio:Podatnik>
        <wnio:Nieruchomosci>
          <wnio:Nieruchomosc>
            <adr:Adres>
              <adr:KodPocztowy />
              <adr:Poczta />
              <adr:Miejscowosc />
              <adr:Ulica />
              <adr:Budynek />
              <adr:Lokal />
              <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
              <adr:Wojewodztwo>ĹšLÄ„SKIE</adr:Wojewodztwo>
              <adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
              <adr:Gmina />
              <adr:Uwagi />
            </adr:Adres>
            
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
            <wnio:Odpady>
              <wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
                <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
              </wnio:PopiolSelektywnaZbiorka>
              <wnio:Kompostownik>
                <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
                <wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
                <wnio:InneDane />
              </wnio:Kompostownik>
            </wnio:Odpady>
            <wnio:Rozliczenia>
              <wnio:RozliczenieIloscOsob>
                <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
                <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                <wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
              </wnio:RozliczenieIloscOsob>
              <wnio:RozliczeniePojemniki>
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                <wnio:Pozycje>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>55l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>55 litrĂłw (0,055</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>60l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>60 litrĂłw (0,06</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>80l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>80 litrĂłw (0,08</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>110l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>110 litrĂłw (0,11</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>120 litrĂłw (0,12</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>240l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>240 litrĂłw (0,24</wnio:Opis>
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                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>1100l</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>1100 litrĂłw (1,1</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-1.5</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-1500 litrĂłw (1,5</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-5</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-5000 litrĂłw (5,0</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-7</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-7000 litrĂłw (7,0</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
                    <wnio:Wielkosc>KP-10</wnio:Wielkosc>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis>KP-10000 litrĂłw (10,0</wnio:Opis>
                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </wnio:Pozycja>
                  <wnio:Pozycja typ="domek">
                    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
                    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
                    <wnio:InneDane>
                      <wnio:Opis />
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                    </wnio:InneDane>
                    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
                  </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:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac>
              <wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
            </wnio:Rozliczenia>
            <wnio:Dzialki>
              <wnio:Dzialka>
                <wnio:NrDzialki />
              </wnio:Dzialka>
            </wnio:Dzialki>
          </wnio:Nieruchomosc>
        </wnio:Nieruchomosci>
        <wnio:Podpis>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
          <wnio:DataWypelnienia />
          <wnio:MiejsceWypelnienia />
          <wnio:WlascicielPodpisu>P</wnio:WlascicielPodpisu>
          <adr:Telefon />
        </wnio:Podpis>
        <wnio:Zalaczniki />
      </wnio:Deklaracja>
    </wnio:Deklaracje>
  </wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
        </xf:instance>

        <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
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</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" xmlns="">
  <selections>
    <selection_value_WOJ_1 />
    <selection_item_WOJ_1 />
    <selection_value_POWIATY_1 />
    <selection_item_POWIATY_1 />
    <selection_value_GMINY_1 />
    <selection_item_GMINY_1 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_value_ULICE_1 />
    <selection_item_ULICE_1 />
    <selection_value_WOJ_3 />
    <selection_item_WOJ_3 />
    <selection_value_POWIATY_3 />
    <selection_item_POWIATY_3 />
    <selection_value_GMINY_3 />
    <selection_item_GMINY_3 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
    <selection_value_ULICE_3 />
    <selection_item_ULICE_3 />
    <selection_value_WOJ_5 />
    <selection_item_WOJ_5 />
    <selection_value_POWIATY_5 />
    <selection_item_POWIATY_5 />
    <selection_value_GMINY_5 />
    <selection_item_GMINY_5 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
    <selection_value_ULICE_5 />
    <selection_item_ULICE_5 />
  </selections>
</xf:instance>

        <xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
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slownik=WOJ&amp;referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_1" 
instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_val
ue_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_1" 
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=GMINY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value
_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1" 
instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=MIEJSCOWOSCI&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selectio
n_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" 
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" 
replace="instance" separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=ULICE&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value
_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1" 
instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=WOJ&amp;referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_3" 
instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_val
ue_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3" 
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=GMINY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value
_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3" 
instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=MIEJSCOWOSCI&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selectio
n_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" 
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" 
replace="instance" separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=ULICE&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value
_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3" 
instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=WOJ&amp;referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_5" 
instance="dictionary_options_WOJ_5" method="get" replace="instance" 
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separator="&amp;" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_val
ue_WOJ_5" id="submission_dictionary_POWIATY_5" 
instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=GMINY&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value
_POWIATY_5" id="submission_dictionary_GMINY_5" 
instance="dictionary_options_GMINY_5" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=MIEJSCOWOSCI&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selectio
n_value_GMINY_5" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" 
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get" 
replace="instance" separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?
slownik=ULICE&amp;referencja=ref&amp;referencja_nadrzedna=selection_value
_MIEJSCOWOSCI_5" id="submission_dictionary_ULICE_5" 
instance="dictionary_options_ULICE_5" method="get" replace="instance" 
separator="&amp;" elem="" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />

        <xf:action ev:event="xforms-ready">
            <xf:delete ev:event="DOMActivate" 
context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:O
soba/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_item_WOJ_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" 
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:O
soba/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" 
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictio
nary_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" 
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:O
soba/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" 
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" 
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value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:O
soba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" 
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('d
ictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" 
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:O
soba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1" 
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" 
context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" 
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_WOJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" 
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" 
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictio
nary_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" 
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" 
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" 
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" 
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('d
ictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" 
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:
Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue 
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ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3" 
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" 
context="instance('dictionary_options_WOJ_5')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklarac
ja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" 
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_WOJ_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" 
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklarac
ja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" 
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictio
nary_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" 
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklarac
ja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" 
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" 
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklarac
ja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" 
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('d
ictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" 
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklarac
ja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5" 
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_ULICE_5]/value" />

            <xf:action 
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio
:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue)"><xf:action 
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:D
eklaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert 
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:
Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)" 
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklar
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acja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*" 
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:De
klaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue" 
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action 
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podm
iot/inst:Instytucja)"><xf:action 
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmio
t[count(inst:Instytucja)=0])>0)"><xf:insert 
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmi
ot/inst:Instytucja/preceding-sibling::*)" 
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[cou
nt(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 
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podm
iot/oso:Osoba)"><xf:action 
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmio
t[count(oso:Osoba)=0])>0)"><xf:insert 
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmi
ot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)" 
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[cou
nt(oso:Osoba)=0][position()=1]" nodeset="*" 
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot
/oso:Osoba" position="after"/></xf:action></xf:action>
        </xf:action>

    </xf:model>

    <title>Deklaracja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (2020)</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 .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-
repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
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.legal-basis td{padding-top:2mm}

.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-
align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr 
td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * 
td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-
with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-
type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type 
td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-
top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-
type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type 
td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type 
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr
td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders 
table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-
left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-
borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr 
td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width 
select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-
family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:60px}
.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}
.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}
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.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}

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!
important}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-
block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-
align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark{background-color:#DDD}
.text-area{width:20cm}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.bolder{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 span{font-weight:bold}
.bolder div{font-weight:bold}
.bolder div span{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}
.padding3{padding-left:3px;padding-top:3px;padding-bottom:3px;padding-
right:3px}
.padding-left-5{padding-left:5px}
.padding-top-5{padding-top:5px}
.padding-bottom-5{padding-bottom:5px}
.padding-right-5{padding-right:5px}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width 
SELECT,SELECT.field-full-width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-
full-width{width:100%}
.field-items&gt;span&gt;label{white-space:nowrap}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-
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space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-
space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-
space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-
space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span label{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span label{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span label{white-
space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span label{white-
space:normal}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title 
span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-
top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section 
.title div.text-center,.section .title span.text-center{font-
weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 
div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 
div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 
div,.section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-
align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid
none none solid;border-bottom:0}
.subtitle1-center{font-weight:bold;text-align:center;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.global-form{border:0} 
            </style>

</head>

<body class="tresc-formularza">

<div class="page  break-after" style="width:22cm;">
    <div class="form-name text-center" >
    <div class="form-sign" >
    
</div><div class="form-name" >
    DEKLARACJA O WYSOKOĹšCI OPĹ ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI
</div>
</div><xf:group 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_6">

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker" style="border-right:thin solid 

black;width:30%;"><div  style="width:100%;">
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    Podstawa prawna:
</div></td><td class="field-label darker"><div  style="width:100%;">
    Ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i porzÄ…dku
w gminach (Dz. U z 2019r. poz. 2010 ze zm.)
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker" style="border-right:thin solid 

black;"><div  style="width:100%;">
    SkĹ‚adajÄ…cy:
</div></td><td class="field-label darker"><div  style="width:100%;">
    WĹ‚aĹ›ciciele nieruchomoĹ›ci zamieszkaĹ‚ych, wĹ‚aĹ›ciciele 
nieruchomoĹ›ci niezamieszkaĹ‚ych, na ktĂłrych nie zamieszkujÄ… 
mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… odpady komunalne, wĹ‚aĹ›ciciele nieruchomoĹ›ci w
czÄ™Ĺ›ci zamieszkaĹ‚ych i w czÄ™Ĺ›ci niezamieszkaĹ‚ych oraz wĹ‚aĹ›ciciele
domkĂłw letniskowych lub innych nieruchomoĹ›ci wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe poĹ‚oĹĽonych na terenie Gminy PorÄ…bka.
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker" style="border-right:thin solid 

black;"><div  style="width:100%;">
    Miejsce skĹ‚adania deklaracji:
</div></td><td class="field-label darker"><div  style="width:100%;">
    <span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaI
nstytucji_21">
        
    </xf:output>
</span>,<span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drUlica_24">
        
    </xf:output>
</span><span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drBudynek_26">
        
    </xf:output>
</span>,<span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drKodPocztowy_29">
        
    </xf:output>
</span><span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drMiejscowosc_31">
        
    </xf:output>
</span>
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker" style="border-right:thin solid 

black;"><div  style="width:100%;">
    Nazwa i adres siedziby organu wĹ‚aĹ›ciwego do zĹ‚oĹĽenia deklaracji:
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</div></td><td class="field-label darker"><div  style="width:100%;">
    <div  >
    <span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracow
nik_instFunkcja_37">
        
    </xf:output>
</span>
</div><div  >
    <span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drUlica_39">
        
    </xf:output>
</span><span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drBudynek_41">
        
    </xf:output>
</span>
</div><div  >
    <span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drKodPocztowy_43">
        
    </xf:output>
</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drMiejscowosc_44">
        
    </xf:output>
</span>
</div>
</div></td>

</tr>
</table>

</xf:group><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    A. OBOWIÄ„ZEK ZĹ O Ĺ»ENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_49">
<div  >
    <table  style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">

    <div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioO
bowiazekZlozenia_53" class="field-items">
<xf:item>
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    <xf:label>pierwsza deklaracja</xf:label>
<xf:value>P</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div  
style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<xf:group ref=".

[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;P&#39;]">
<td class="text-center text-middle" 

style="width:50%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioD
ataZlozenia_63" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center"><div  style="width:100%;">
    (dzieĹ„, miesiÄ…c, rok)
</div></td>

</xf:group>
</tr>

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

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">

    <div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioO
bowiazekZlozenia_68" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>nowa deklaracja (data zmiany danych)</xf:label>

<xf:value>Z</xf:value>
</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div  
style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<xf:group ref=".

[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;]">
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<td class="text-center text-middle" 
style="width:50%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioD
ataZmiany_78" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center"><div  style="width:100%;">
    (dzieĹ„, miesiÄ…c, rok)
</div></td>

</xf:group>
</tr>

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

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div  style="width:100%;">

    <div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioO
bowiazekZlozenia_83" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>korekta deklaracji (obowiÄ…zujÄ…ca od)</xf:label>

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

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div  
style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<xf:group ref=".

[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;K&#39;]">
<td class="text-center text-middle" 

style="width:50%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioD
ataZmiany_93" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center"><div  style="width:100%;">
    (dzieĹ„, miesiÄ…c, rok)
</div></td>

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

</tr>
</table><xf:group ref=".

[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;K&#39;]">
<div  >

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="field-label bolder"><div  

style="width:100%;">
    Pisemne uzasadnienie przyczyn zĹ‚oĹĽenia korekty:
</div></td>

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left text-middle full-width"><div 

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

<xf:input 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioU
zasadnienieKorekty_102" ></xf:input>

</div>

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

</table>
</div>

</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    B. SKĹ ADAJÄ„CY DEKLARACJÄ�
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_107">
<div  >
    <div class="field" >

<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioR
odzajPodmiotu_108" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>wĹ‚aĹ›ciciel</xf:label>

<xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>wspĂłĹ‚wĹ‚aĹ›ciciel</xf:label>

<xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>uĹĽytkownik wieczysty</xf:label>

<xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>zarzÄ…dca nieruchomoĹ›ci</xf:label>

<xf:value>10</xf:value>
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</xf:item><xf:item>
    <xf:label>posiadajÄ…cy nieruchomoĹ›Ä‡ w zarzÄ…dzie lub 
uĹĽytkowaniu</xf:label>

<xf:value>15</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>inny podmiot</xf:label>

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

</xf:select1>

</div>

</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    C. SKĹ ADAJÄ„CY DEKLARACJÄ�
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_143">
<table   cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="separate-lines"><div class="field" 

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

<xf:select1 appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioT
ypPodatnika_144" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>osoba fizyczna</xf:label>

<xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>osoba prawna</xf:label>

<xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>jednostka organizacyjna nieposiadajÄ…ca osobowoĹ›ci 
prawnej</xf:label>

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

</xf:select1>

</div>

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

</table></xf:group>
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <div  >
    <xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">

<xf:group 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_163"> <table  
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right field-label" 

style="width:35%;"><span  style="width:100%;">
    Nazwisko:
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" 
style="width:100%;">

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

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_169" 
><xf:alert>Pole wymagane. Nazwisko powinno zawieraÄ‡ od 0-40 
znakĂłw</xf:alert></xf:input>

</div>

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

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

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

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_175" 
></xf:input>

</div>

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

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

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

bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPES
EL_181" ></xf:input>

</div>

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

</table>
</xf:group>

</xf:group><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">

</xf:group><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

<div class="subtitle1 darker" style="border-bottom:thin 
solid black;">
    PeĹ‚na nazwa
</div><xf:group 
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bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_212">
<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%;">
    PeĹ‚na nazwa:
</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_instNazwaIn
stytucji_216" ></xf:input>

</div>

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

<td class="text-right field-label" 
style="width:35%;"><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_instIdInsty
tucji_instNIP_222" ></xf:input>

</div>

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

</table>
</xf:group>

</xf:group><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

</xf:group>
</div>
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">

<div class="subtitle1 darker" >
    Adres zamieszkania
</div>

</xf:group><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

<div class="subtitle1 darker" >
    Adres siedziby
</div>

</xf:group><div  style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">

<xf:group 
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bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_261">
<div  >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:64%;" 

colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">Kraj</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_
263">
<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">WojewĂłdztwo</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-
width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Oso
ba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" 
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_WOJ_1]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

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

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:64%;" colspan="2"><div class="field" 

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Oso
ba/adr:Adres/adr:Powiat" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" 
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictio
nary_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_GMINY_1" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Oso
ba/adr:Adres/adr:Gmina" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" 
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_GMINY_1]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />

</xf:action>

</xf:select1>

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

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:34%;"><div class="field" 

style="width:100%;">
<div  class="field-label">MiejscowoĹ›Ä‡</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Oso
ba/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('d
ictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_ULICE_1" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

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

<xf:input 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPo
cztowy_310" 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="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczt
a_319" class="full-width"></xf:input>

</div>

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" 

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Oso
ba/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('dictiona
ry_selections')/selection_item_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="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudyn
ek_338" class="full-width"></xf:input>

</div>

</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">

<xf:input 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal
_347" class="full-width"></xf:input>

</div>

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

<xf:input 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKo
ntakt_adrTelefon_356" class="full-width"><xf:alert>Pole wypeĹ‚nione 
nieprawidĹ‚owo</xf:alert></xf:input>
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</div>

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

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

</xf:group><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

<xf:group 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_47
2">
<div  >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="full-width" style="width:64%;" 

colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">Kraj</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rKraj_474">
<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">WojewĂłdztwo</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-
width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:In
stytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" 
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_WOJ_3]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />

</xf:action>
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</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:64%;" colspan="2"><div class="field" 

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:In
stytucja/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('dictio
nary_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_GMINY_3" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:In
stytucja/adr:Adres/adr:Gmina" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />
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<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" 
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_GMINY_3]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

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

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:34%;"><div class="field" 

style="width:100%;">
<div  class="field-label">MiejscowoĹ›Ä‡</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:In
stytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" /
>

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" 
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('d
ictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_ULICE_3" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

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

<xf:input 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rKodPocztowy_521" class="full-width"></xf:input>

</div>
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</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="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rPoczta_530" class="full-width"></xf:input>

</div>

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

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" 

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:In
stytucja/adr:Adres/adr:Ulica" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3" 
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_ULICE_3]/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="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
rBudynek_549" class="full-width"></xf:input>

</div>

</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">

<xf:input 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_ad
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rLokal_558" class="full-width"></xf:input>

</div>

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

<xf:input 
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up
_adrKontakt_adrTelefon_567" class="full-width"><xf:alert>Pole wypeĹ‚nione
nieprawidĹ‚owo</xf:alert></xf:input>

</div>

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

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

</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    D. ADRES NIERUCHOMOĹšCI, NA KTĂ“REJ POWSTAJÄ„ ODPADY KOMUNALNE
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_686">
<div  >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="hidden"><div class="field" 

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" 
class="field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" 
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary
_selections')/selection_item_WOJ_5]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />

</xf:action>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 3516



</xf:select1>

</div>

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

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" 
class="field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" 
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictio
nary_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_GMINY_5" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div></td><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_5" 
class="field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" 
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_GMINY_5]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
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</xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">MiejscowoĹ›Ä‡</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" /
>

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" 
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('d
ictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />

<xf:send 
submission="submission_dictionary_ULICE_5" />

</xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div  class="field-label">Ulica</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="minimal" 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" 
class="full-width field_list">

    <xf:itemset 
nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt">

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>
    

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

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja
/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" 
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" />

<xf:setvalue 
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5" 
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictiona
ry_selections')/selection_item_ULICE_5]/value" />

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 3516



</xf:action>

</xf:select1>

</div>

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

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" 

style="width:100%;">
<div  class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">

<xf:input 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrKodPocztowy_702" 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_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrPoczta_706" 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_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_710" class="full-width"></xf:input>

</div>

</div></td><td class="input-middle" style="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_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_714" class="full-width"></xf:input>

</div>

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

</table>
</div>
</xf:group>
</div><div class="editable" >
    <xf:group 
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bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_786">
<div  >
    <div class="subtitle1 darker" style="border-top:thin solid black;">
    NieruchomoĹ›Ä‡
</div><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid 
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">

    <div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_792" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>zamieszkaĹ‚a</xf:label>

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

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >

<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_799" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>niezamieszkaĹ‚a
          (nieruchomoĹ›Ä‡, na ktĂłrej nie zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy a 
powstajÄ… odpady komunalne, tj. nieruchomoĹ›Ä‡ wykorzystana do 
prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej, obiekty uĹĽytecznoĹ›ci 
publicznej, szkoĹ‚y, przedszkola, sklepy itp.)</xf:label>

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

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >

<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_806" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>w czÄ™Ĺ›ci zamieszkaĹ‚a i w czÄ™Ĺ›ci 
niezamieszkaĹ‚a</xf:label>

<xf:value>C</xf:value>
</xf:item>

</xf:select1>
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</div>

</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >

<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full" 

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_813" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>domek letniskowy lub inna nieruchomoĹ›Ä‡ wykorzystywana na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe</xf:label>

<xf:value>INNA</xf:value>
</xf:item>

</xf:select1>

</div>

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

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">

    WĹ‚aĹ›ciciel takiej nieruchomoĹ›ci wypeĹ‚nia<br/><strong  >
    DZIAĹ  E.1., E.2. F i H
</strong>
</div></td><td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">
    WĹ‚aĹ›ciciel takiej nieruchomoĹ›ci wypeĹ‚nia<br/><strong  >
    DZIAĹ  G i H
</strong>
</div></td><td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">
    WĹ‚aĹ›ciciel takiej nieruchomoĹ›ci wypeĹ‚nia<br/><strong  >
    DZIAĹ  E.1., E.2. F, G iÂ  H
</strong>
</div></td><td style="width:25%;"><div  style="width:100%;">
    WĹ‚aĹ›ciciel takiej nieruchomoĹ›ci wypeĹ‚nia<br/><strong  >
    DZIAĹ  E.1., E.2. i I
</strong>
</div></td>

</tr>
</table>

</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    E. OĹšWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I 
SELEKTYWNYM ZBIERANIU WYTWORZONEGO POPIOĹ U
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioOdpady_844">
<div  >
    <div  style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
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<td class="text-middle" style="width:50%;"><div  
style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(../wnio:NieruchomoscZamieszkala)!
=&#39;N&#39;]">

<div class="field-label bolder" >
    E.1.
</div><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle"><div class="field" 

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

<xf:select appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_852" class="field-
items">
<xf:item>
    <xf:label>posiadanie kompostownika przydomowego</xf:label>

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

</xf:select>

</div>

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

</table>
</xf:group>

</div></td><td class="text-middle" style="border-left:thin solid 
black;width:50%;"><div  style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(../wnio:NieruchomoscZamieszkala)!
=&#39;N&#39;]">

<div class="field-label bolder" >
    E.2.
</div><table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center"><div class="field" 

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

<xf:select appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioPopiolSelektywnaZbiorka_wnioJest_863" 
class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>selektywne zbieranie wytworzonego popioĹ‚u</xf:label>

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

</xf:select>

</div>

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

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

</table>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    OBLICZENIE WYSOKOĹšCI OPĹ ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</div>
</div><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or     
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchom
osci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">

<div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    F. Dotyczy wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej zamieszkujÄ… 
mieszkaĹ„cy
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_901">
<div  >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker subtitle1" style="border-right:thin 

solid black;width:60%;"><div  style="width:100%;">
    OĹšWIADCZAM, Ĺ»E NA NIERUCHOMOĹšCI WSKAZANEJ W DZIALE D NINIEJSZEJ 
DEKLARACJI ZAMIESZKUJE:
</div></td><td class="text-middle text-center" style="width:30%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    
</div><div class="input-short-center text-middle field" 
style="display:inline-block;">

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_9
09" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-bottom text-center" style="width:10%;"><div  
style="width:100%;">
    (iloĹ›Ä‡ osĂłb)
</div></td>

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker padding5" style="border-top:thin solid

black;width:60%;"><div  style="width:100%;">
    <strong  >
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    MiesiÄ™czna stawka opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca
</strong><br/>(okreĹ›lona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki
opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opĹ‚aty za pojemnik o okreĹ›lonej pojemnoĹ›ci)
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px 
solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    
</div><div class="input-short-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_922"
></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-bottom text-center" style="border-top:1px 
solid black;width:10%;"><div  style="width:100%;">
    zĹ‚
</div></td>

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

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker padding5" style="border-top:thin solid

black;width:60%;"><div  style="width:100%;">
    <span  >
    <span class="bolder" >
    WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami z 
nieruchomoĹ›ci wskazanej w dziale D
</span><br/>(iloĹ›Ä‡ osĂłb x stawka)
</span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px 
solid black;border-left:1px solid black;width:30%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    
</div><div class="input-short-center-bold field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_941" 
></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-bottom text-center" style="border-top:1px 
solid black;width:10%;"><div  style="width:100%;">
    zĹ‚
</div></td>

</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
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</div>
</div>

</xf:group><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;N&#39; or     
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchom
osci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">

<div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    G. Dotyczy wĹ‚aĹ›cicieli nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej nie zamieszkujÄ… 
mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… odpady komunalne
</div><div class="subtitle1" >
    tj. nieruchomoĹ›Ä‡ wykorzystana do prowadzenia dziaĹ‚alnoĹ›ci 
gospodarczej, obiekty uĹĽytecznoĹ›ci publicznej, szkoĹ‚y, przedszkola, 
hotele, sklepy itp.)
</div><div class="editable" >
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_998">
<div  >
    <table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid 
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center darker" style="width:25%;"><div  

style="width:100%;">
    <span class="bolder" >
    I. WielkoĹ›Ä‡ pojemnikĂłw iÂ kontenerĂłw na odpady *)
</span>
</div></td><td class="text-center darker" style="width:30%;" 
colspan="2"><div  style="width:100%;">
    <span class="bolder" >
    II. Stawka opĹ‚aty za pojemnik<br/>
</span>(okreĹ›lona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki 
opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opĹ‚aty za pojemnik o okreĹ›lonej pojemnoĹ›ci)
</div></td><td class="darker text-center" style="width:20%;"><div  
style="width:100%;">
    <span class="bolder" >
    III. Liczba pojemnikĂłw (miesiÄ™cznie)
</span>
</div></td><td class="darker text-center" style="width:25%;" 
colspan="2"><div  style="width:100%;">
    <span class="bolder" >
    IV. WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty
</span><br/>(iloczyn kolumn II x III)
</div></td>

</tr><xf:repeat id="repeat_id_36" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wni
oPozycja_typ__1017">
    <xf:group>
        <tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-center text-middle bolder 
height30" style="width:25%;"><div  style="width:100%;">
    <span  >
    <xf:output 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
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wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wni
oPozycja_typ_wnioInneDane_wnioOpis_1020">
        
    </xf:output>
</span><span  >&#160;</span>m<sup  >
    3
</sup>)
</div></td><td class="text-middle" style="width:25%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wni
oPozycja_typ_wnioStawka_1027" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="border-
left:none;width:5%;"><div  style="width:100%;">
    zĹ‚
</div></td><td class="text-middle" style="width:20%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wni
oPozycja_typ_wnioIlosc_1031" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:25%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wni
oPozycja_typ_wnioSuma_1033" ></xf:input>

</div>

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

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

<td class="darker text-center text-middle" 
style="width:75%;" colspan="4"><div  style="width:100%;">
    <span class="bolder" >
    WysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi
</span><br/><div  >
    (suma kwot z kolumny IV)
</div>
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</div></td><td class="text-middle height50"><xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_1041">
<div  style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle"><div  

style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold bolder field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac
_1046" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-
left:none;"><div  style="width:100%;">
    zĹ‚
</div></td>

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

</tr>
</table>

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

</xf:group><xf:group ref=".
[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)!=&#39;INNA&#39;]">

<div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="editable" >
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1109"> <table   cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker subtitle1" style="border-right:1px 

solid black;width:35%;"><div  style="width:100%;">
    H. Razem wysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami
</div></td><td class="text-middle" style="border-right:1px solid 
black;width:20%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="text-center" >
    <div class="input-short-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1117" 
></xf:input>

</div>
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</div>
</div><div class="text-bottom text-center" >
    <div  >
    (iloĹ›Ä‡ osĂłb x stawka z sekcji F)
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="border-right:1px solid 
black;width:20%;"><div  style="width:100%;">
    <div class="text-center" >
    <div class="input-short-center field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac
_1127" ></xf:input>

</div>

</div>
</div><div class="text-bottom text-center" >
    <div  >
    (suma kwot z kolumny IV w sekcji G)
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:25%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1136" ></xf:input>

</div>

</div><div class="text-bottom text-center" >
    <div  >
    (suma kwot z pozycji H)
</div>
</div>
</div></td>

</tr>
</table>

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

</xf:group><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="editable" >
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_1179">
<div  >
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="subtitle1 darker" style="border-right:thin 

solid black;width:75%;"><div  style="width:100%;">
    I. RyczaĹ‚towa stawka opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</div></td><td class="white" style="width:3%;"><div  style="width:100%;">
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</div></td><td class="text-middle height50"><div  style="width:100%;">
    <table  style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" 
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center"><div  style="width:100%;">

    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
<div class="field-value">

<xf:input 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_
wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wni
oPozycja_typ_domek_wnioStawka_1189" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-
left:none;width:17%;"><div  style="width:100%;">
    zĹ‚
</div></td>

</tr>
</table>
</div></td>

</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    J. OĹšWIADCZENIE/A I PODPIS/Y SKĹ ADAJÄ„CEGO/YCH DEKLARACJÄ�
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1196">
<div  >
    <table  style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center" style="width:33%;"><div  

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

<div  class="field-label">Podpis</div>
<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full" 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioWla
scicielPodpisu_1200" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>Podatnik</xf:label>

<xf:value>P</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>Osoba reprezentujÄ…ca</xf:label>

<xf:value>OR</xf:value>
</xf:item>

</xf:select1>

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

<div  class="field-label">Data wypeĹ‚nienia 
deklaracji</div>

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

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDat
aWypelnienia_1214" ></xf:input>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:34%;"><div  
style="width:100%;">
    <div class="field" >

<div  class="field-label">MiejscowoĹ›Ä‡</div>
<div class="field-value">

<xf:input 
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMie
jsceWypelnienia_1218" ></xf:input>

</div>

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

</tr>
</table>

</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
    K. ADNOTACJE URZÄ DOWE�
</div><div class="editable" style="border-top:thin solid black;">
    <div class="darker" >
    <br/><br/><br/>
</div>
</div>
</div><xf:group 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_1260">
<div class="objasnienie-text" >
    <br/><div class="bolder" >
    POUCZENIE:
</div><div class="bolder" >
    Niniejsza deklaracja stanowi podstawÄ™ prawnÄ… do wystawienia tytuĹ‚u
wykonawczego, zgodnie z art. 3a Â§ 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postÄ™powaniu egzekucyjnym w administracji.
</div><br/><div class="bolder" >
    INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
</div><div  >
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osĂłb 
fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepĹ‚ywu takich danych (tzw. RODO) oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informujemy, ĹĽe administratorem danych osobowych, czyli 
podmiotem decydujÄ…cym o tym, jak bÄ™dÄ… wykorzystywane dane osobowe, 
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jest WĂłjt Gminy PorÄ…bka z siedzibÄ…: ul. Krakowska 3, 43-353 PorÄ…bka.
    Dane osobowe bÄ™dÄ… przetwarzane w celu ustalenia wysokoĹ›ci opĹ‚aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br/>1. Istnieje prawo do ĹĽÄ…
dania od administratora dostÄ™pu do danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a takĹĽe prawo do przenoszenia danych.<br/>2.
Dane osobowe bÄ™dÄ… przetwarzane do czasu zaĹ‚atwienia sprawy dla 
potrzeb, ktĂłrej zostaĹ‚y zebrane, a nastÄ™pnie bÄ™dÄ… przechowywane 
przez okres wynikajÄ…cy z obowiÄ…zujÄ…cych przepisĂłw prawa.<br/>3. 
Istnieje prawo do wniesienia skargi w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych do
organu nadzorczego, ktĂłrym jest Prezes UrzÄ™du Ochrony Danych 
Osobowych.<br/>4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma 
charakter obowiÄ…zkowy.<br/>5. KonsekwencjÄ… nie podania danych jest brak
moĹĽliwoĹ›ci zĹ‚oĹĽenia deklaracji o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.<br/>6. PodstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych 
stanowi ustawa z dnia 13 wrzeĹ›nia 1996r. o utrzymaniu czystoĹ›ci i 
porzÄ…dku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).<br/>Ponadto, 
istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn 
zwiÄ…zanych ze szczegĂłlnÄ… sytuacjÄ…, wobec przetwarzania danych 
osobowych.<br/>Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:<br/>adres e-
mail:<span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt
_adrInnyKontakt_1289">
        
    </xf:output>
</span><br/>adres pocztowy: ul.<span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drUlica_1293">
        
    </xf:output>
</span><span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drBudynek_1295">
        
    </xf:output>
</span>,<span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drKodPocztowy_1298">
        
    </xf:output>
</span><span  >&#160;</span><span  >
    <xf:output 
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_a
drMiejscowosc_1300">
        
    </xf:output>
</span>.<br/>
</div><br/><div class="bolder" >
    OBJAĹšNIENIA DOTYCZÄ„CE SPOSOBU WYPEĹ NIANIA DEKLARACJI:
</div><div class="indent" >
    1. W przypadku zmiany danych bÄ™dÄ…cych podstawÄ… ustalenia 
wysokoĹ›ci naleĹĽnej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
okreĹ›lonej w deklaracji iloĹ›ci odpadĂłw komunalnych powstajÄ…cych na 
danej nieruchomoĹ›ci wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci jest zobowiÄ…zany 
zĹ‚oĹĽyÄ‡ do WĂłjta Gminy PorÄ…bka nowÄ… deklaracje w terminie do 10 dnia
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miesiÄ…ca nastÄ™pujÄ…cego po miesiÄ…cu, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana. 
OpĹ‚atÄ™ za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokoĹ›ci 
uiszcza siÄ™ za miesiÄ…c, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana.
    W przypadku gdy w danym miesiÄ…cu na danej nieruchomoĹ›ci mieszkaniec
zamieszkuje przez czÄ™Ĺ›Ä‡ miesiÄ…ca, opĹ‚atÄ™ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w miesiÄ…cu, w ktĂłrym nastÄ…piĹ‚a zmiana, uiszcza siÄ™ w 
gminie, w ktĂłrej dotychczas zamieszkiwaĹ‚, a w nowym miejscu 
zamieszkania â€“ poczÄ…wszy od miesiÄ…ca nastÄ™pnego, po ktĂłrym nastÄ…
piĹ‚a zmiana.<br/>2. W przypadku niezĹ‚oĹĽenia deklaracji w terminie 
okreĹ›lonym w pkt 1 lub uzasadnionych wÄ…tpliwoĹ›ciach, co do danych 
zawartych w deklaracji, WĂłjt Gminy PorÄ…bka okreĹ›li w drodze decyzji, 
wysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorÄ…c pod 
uwagÄ™ dostÄ™pne dane wĹ‚aĹ›ciwe dla wybranej przez RadÄ™ Gminy metody, a
w przypadku ich braku â€“ uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 
nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrych nie zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy, Ĺ›rednia 
iloĹ›Ä‡ odpadĂłw powstajÄ…cych na nieruchomoĹ›ciach o podobnym 
charakterze.<br/>3. WysokoĹ›Ä‡ stawki za selektywne i nieselektywne 
gromadzenie odpadĂłw komunalnych okreĹ›la UchwaĹ‚a Rady Gminy PorÄ…bka w 
sprawie ustalenia stawki opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.<br/>4. OpĹ‚atÄ™ za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszczaÄ‡ naleĹĽy w terminach okreĹ›lonych UchwaĹ‚Ä… Rady Gminy PorÄ…bka 
w sprawie okreĹ›lenia terminu, czÄ™stotliwoĹ›ci i trybu uiszczania 
opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br/><br/><span 
class="bolder" >
    DZIAĹ  A:
</span><br/>1. ZĹ‚oĹĽenie pierwszej deklaracji. PierwszÄ… deklaracjÄ™ 
skĹ‚ada siÄ™ w terminie 14 dni od momentu powstania obowiÄ…zku 
podatkowego (tj. zamieszkania na nieruchomoĹ›ci pierwszego mieszkaĹ„ca 
lub powstania na danej nieruchomoĹ›ci odpadĂłw komunalnych).<br/>2. 
ZĹ‚oĹĽenie nowej deklaracji: w przypadku zmiany danych bÄ™dÄ…cych 
podstawÄ… ustalenia wysokoĹ›ci naleĹĽnej opĹ‚aty to np. zmiana liczby 
osĂłb zamieszkujÄ…cych danÄ… nieruchomoĹ›Ä‡, zmiana wĹ‚aĹ›ciciela 
nieruchomoĹ›ci.<br/>3. KorektÄ™ deklaracji skĹ‚ada siÄ™ w przypadku 
nieprawidĹ‚owego wypeĹ‚nienia deklaracji w zakresie np. danych o 
wĹ‚aĹ›cicielu nieruchomoĹ›ci, danych o nieruchomoĹ›ci.<br/><br/><span 
class="bolder" >
    DZIAĹ  B:
</span><br/>NaleĹĽy zaznaczyÄ‡ formÄ™ wĹ‚adania nieruchomoĹ›ciÄ… 
spoĹ›rĂłd wymienionych w czÄ™Ĺ›ci B deklaracji.<br/><br/><span 
class="bolder" >
    DZIAĹ  C:
</span><br/>SkĹ‚adajÄ…cym deklaracjÄ™ moĹĽe byÄ‡:<br/>â€˘ osoba 
fizyczna,<br/>â€˘ osoba prawna (np. zakĹ‚ady, instytucje, urzÄ™dy, 
szkoĹ‚y, przedszkola itd.),<br/>â€˘ jednostka organizacyjna nieposiadajÄ…
ca osobowoĹ›ci prawnej (np. spĂłĹ‚ka cywilna, stowarzyszenie zwykĹ‚e, 
spĂłĹ‚ki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, 
itd.).<br/>WĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci wpisuje wszystkie dane osobowe 
oraz adres zamieszkania lub siedziby; w przypadku osĂłb prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadajÄ…cych osobowoĹ›ci prawnej naleĹĽy 
wpisaÄ‡ caĹ‚Ä… nazwÄ™ oraz podaÄ‡ sposĂłb reprezentacji zgodny z 
przepisami prawa.<br/><br/><span class="bolder" >
    DZIAĹ  D:
</span><br/>NaleĹĽy okreĹ›liÄ‡ adres oraz rodzaj nieruchomoĹ›ci, na 
ktĂłrej powstajÄ… odpady komunalne:<br/>a) nieruchomoĹ›Ä‡ zamieszkaĹ‚a, 
czyli nieruchomoĹ›Ä‡, na ktĂłrej zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy oraz powstajÄ… 
odpady komunalne,<br/>b) nieruchomoĹ›Ä‡ niezamieszkaĹ‚a, czyli 
nieruchomoĹ›Ä‡, na ktĂłrej nie zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy a powstajÄ… 
odpady komunalne w wyniku prowadzonej dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej oraz 
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obiekty uĹĽytecznoĹ›ci publicznej, szkoĹ‚y, przedszkola, sklepy, 
itp.,<br/>c) nieruchomoĹ›Ä‡ w czÄ™Ĺ›ci zamieszkaĹ‚a a w czÄ™Ĺ›ci 
niezamieszkaĹ‚a, czyli nieruchomoĹ›Ä‡, na ktĂłrej zamieszkujÄ… 
mieszkaĹ„cy oraz na ktĂłrej prowadzona jest dziaĹ‚alnoĹ›Ä‡ gospodarcza 
(nieruchomoĹ›ci opisane w punktach a i b),<br/>d) domek letniskowy lub 
inna nieruchomoĹ›Ä‡ wykorzystywana na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.<br/><br/><span class="bolder" >
    DZIAĹ  E:
</span><br/>E.1. NaleĹĽy zaznaczyÄ‡, gdy nieruchomoĹ›Ä‡ jest wyposaĹĽona 
w kompostownik na wĹ‚asny uĹĽytek.<br/>E.2. NaleĹĽy zaznaczyÄ‡, jeĹĽeli z
nieruchomoĹ›ci ma byÄ‡ odbierany wytworzony popiĂłĹ‚. W przypadku 
selektywnego zbierania wytworzonego popioĹ‚u naleĹĽy wyposaĹĽyÄ‡ 
nieruchomoĹ›Ä‡ w dodatkowy pojemnik/pojemniki.<br/><br/><span 
class="bolder" >
    DZIAĹ  F:
</span><br/>WypeĹ‚nia wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej 
zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy i powstajÄ… odpady komunalne; naleĹĽy podaÄ‡ 
liczbÄ™ osĂłb zamieszkujÄ…cych danÄ… nieruchomoĹ›Ä‡; w przypadku 
zamieszkania innej liczby osĂłb niĹĽ zameldowanych na danej 
nieruchomoĹ›ci naleĹĽy przedstawiÄ‡ dokumenty potwierdzajÄ…ce 
zamieszkanie tych osĂłb w innej gminie, kraju, lub innym lokalu niĹĽ 
miejsce zameldowania lub zĹ‚oĹĽyÄ‡ stosowne oĹ›wiadczenie:<br/>1. 
SkĹ‚adajÄ…cy deklaracjÄ™ wylicza wysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej stawki opĹ‚aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomoĹ›ci zamieszkaĹ‚ej 
podajÄ…c liczbÄ™ osĂłb zamieszkujÄ…cych na terenie nieruchomoĹ›ci oraz 
stawkÄ™ opĹ‚aty okreĹ›lona odrÄ™bnÄ… uchwaĹ‚Ä… Rady Gminy PorÄ…
bka.<br/>2. WĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci w pkt. "MiesiÄ™czna stawka 
opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca" wpisuje wĹ‚aĹ›ciwÄ… stawkÄ™ opĹ‚aty 
okreĹ›lonÄ… odrÄ™bnÄ… uchwaĹ‚Ä… Rady Gminy PorÄ…bka.<br/>3. WĹ‚aĹ›ciciel 
nieruchomoĹ›ci w pozycji "WysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za 
gospodarowanie odpadami z nieruchomoĹ›ci wskazanej w dziale D" wylicza 
wysokoĹ›Ä‡ miesiÄ™cznej opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ktĂłra jest iloczynem pozycji "IloĹ›Ä‡ osĂłb" i "MiesiÄ™czna stawka 
opĹ‚aty za jednego mieszkaĹ„ca" (iloĹ›Ä‡ osĂłb x stawka opĹ‚aty za 1 
mieszkaĹ„ca).<br/><br/><span class="bolder" >
    DZIAĹ  G:
</span><br/>WypeĹ‚nia wĹ‚aĹ›ciciel nieruchomoĹ›ci, na ktĂłrej nie 
zamieszkujÄ… mieszkaĹ„cy, a powstajÄ… odpady komunalne i wyposaĹĽa 
nieruchomoĹ›Ä‡ w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadĂłw komunalnych
na terenie nieruchomoĹ›ci, w oparciu o przyjÄ™te tygodniowe wskaĹşniki 
nagromadzenia odpadĂłw okreĹ›lone w Regulaminie utrzymania czystoĹ›ci i 
porzÄ…dku na terenie Gminy PorÄ…bka oraz dostosowany do nich cykl 
odbioru.<br/><br/><span class="bolder" >
    DZIAĹ  H:
</span><br/>WypeĹ‚niajÄ… wĹ‚aĹ›ciciele nieruchomoĹ›ci zamieszkaĹ‚ej, 
niezamieszkaĹ‚ej, w czÄ™Ĺ›ci zamieszkaĹ‚ej i w czÄ™Ĺ›ci niezamieszkaĹ‚ej,
i tak:<br/>Poz. "H. Razem wysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za 
gospodarowanie odpadami: 1 pole" wypeĹ‚niajÄ… wĹ‚aĹ›ciciele 
nieruchomoĹ›ci zamieszkaĹ‚ej po wypeĹ‚nieniu dziaĹ‚u E.1., E.2., F i 
H<br/>Poz. "H. Razem wysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie 
odpadami: 2 pole" wypeĹ‚niajÄ… wĹ‚aĹ›ciciele nieruchomoĹ›ci 
niezamieszkaĹ‚ej po wypeĹ‚nieniu dziaĹ‚u G i H<br/>Poz. "H. Razem 
wysokoĹ›Ä‡ opĹ‚aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami: 3 pole" 
wypeĹ‚niajÄ… wĹ‚aĹ›ciciele nieruchomoĹ›ci w czÄ™Ĺ›ci zamieszkaĹ‚ej i w 
czÄ™Ĺ›ci niezamieszkaĹ‚ej po wypeĹ‚nieniu dziaĹ‚u E.1., E.2., F, G i 
H<br/><br/><span class="bolder" >
    DZIAĹ  I:
</span><br/>WypeĹ‚nia wĹ‚aĹ›ciciel domku letniskowego lub innej 
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nieruchomoĹ›ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanej jedynie przez czÄ™Ĺ›Ä‡ roku po wypeĹ‚nieniu dziaĹ‚u E.1.,
E.2. i I<br/><br/><span class="bolder" >
    DZIAĹ  J:
</span><br/>Podpisuje/podpisujÄ… skĹ‚adajÄ…cy deklaracjÄ™.<br/><br/><span
class="bolder" >
    DZIAĹ  K:
</span><br/>WypeĹ‚nia urzÄ…d.<br/><br/>*) minimalna wielkoĹ›Ä‡ 
pojemnikĂłw, w ktĂłrÄ… ma byÄ‡ wyposaĹĽona nieruchomoĹ›Ä‡, zostaĹ‚a 
okreĹ›lona w Regulaminie utrzymania czystoĹ›ci i porzÄ…dku na terenie 
Gminy PorÄ…bka.
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</body>
</html>
</xforms></Formularz>
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