DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 1 października 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 6992

Data: 2020-10-01 14:36:32

UCHWAŁA NR XXII/161/2020
RADY GMINY BESTWINA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 oraz art. 6m ust. 1, 1a, 1b, ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 z późn. zm.)
Rada Gminy Bestwina
uchwala:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Bestwina, określony w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, należy składać w Urzędzie Gminy Bestwina
w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 3. 1. Dla deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Bestwina
za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się format elektroniczny oraz układ informacji
i powiązań między nimi w formacie danych XML zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180)
określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać przez elektroniczną
skrzynkę podawczą z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
3. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. Deklaracje, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują
ważność.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej z późniejszymi zmianami.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
mgr Jerzy Stanclik

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–3–

Poz. 6992

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Gminy Bestwina
z dnia 28 września 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na
Których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości w
części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie GminyBestwina

Nazwa i adres siedziby organu: Wójt Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Miejsce składania:

Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane oraz w przypadku korekty podać
uzasadnienie jej przyczyny - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa )
1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 Pierwsza deklaracja ¹
 Nowa deklaracja ²
 Korekta deklaracji ³
2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI / WYSTĄPIENIA ZMIANY DANYCH
……………. - ……….. - ……………….r.
dzień
miesiąc rok

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. STATUS PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Osoba fizyczna
 Osoba prawna
 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
B.2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) lub NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
3.

nieposiadających osobowości prawnej)
4.

5.PESEL (dotyczy osoby fizycznej)

6. NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)



---

B.3. ADRES ZAMIESZKANIA lub ADRES SIEDZIBY
7. Kraj
POLSKA
10. Gmina
Bestwina
14. Miejscowość

8. Województwo
11. Ulica

9. Powiat
Bielsko-Biała
12. Nr domu

15. Kod pocztowy

16. Nr tel./adres e-mail (dane dobrowolne)

śląskie

13. Nr lokalu

B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU (należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres wskazany w części B.3.)
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Ulica

22. Nr domu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

26. Nr tel./adres e-mail (dane dobrowolne)

23. Nr lokalu
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B.5. FORMA PRAWNA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
27.

 Właściciel
 Najemca, dzierżawca




 Użytkownik wieczysty
 Inne (władanie)

Współwłaściciel
Zarządca

C. DANE O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY BESTWINA
28. Miejscowość

29. Ulica

30. Nr domu

31. Nr lokalu

32. Nr działki

⁴

C.2. FUNKCJA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wypełnić deklarację we wskazanych DZIAŁACH)
33.

 ZAMIESZKAŁA ⁵

Właściciel wypełnia DZIAŁ D, F

34.

 W CZĘŚCI ZAMIESZAKŁA A
W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA

 NIEZAMIESZKAŁA ⁶

35.

Właściciel wypełnia DZIAŁ E

Właściciel wypełnia DZIAŁ D, E, F

 NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY
WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
36.

LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ

Właściciel wypełnia DZIAŁ G

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
37.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C,
dla której składana jest deklaracja zamieszkuje:
…………………….……….……………………………
(należy podać liczbę osób)

38.

Informuję, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne
 TAK
 NIE

D.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ⁷
39. Wysokość opłaty

Liczba osób zamieszkałych

Stawka opłaty za osobę

x

40. Kwota przysługującego zwolnienia

Liczba osób zamieszkałych

=
Stawka zwolnienia

X

Opłata miesięczna

………………………… zł.
Kwota przysługującego
zwolnienia

=

………………………… zł.
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41. Wysokość opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia (39 – 40)

……………………………………………………………. zł. / miesiąc

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
E.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C ORAZ OBLICZENIE WYSOKOŚCI

MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ⁸
rodzaj pojemnika
do 40 litrów

(liczba)

(stawka opłaty za pojemnik)

42.

………………

x

………….……...

43.

………………

x

………….……...

80 litrów

44.

………………

x

………….……...

110 litrów

45.

………………

x

………….……...

120 litrów

46.

………………

x

………….……...

240 litrów

47.

………………

x

………….……...

1100 litrów

48.

………………

x

………….……...

1500 litrów

49.

………………

x

………….……...

5000 litrów

50.

………………

x

………….……...

7000 litrów

51.

………………

x

………….……...

10000 litrów

52.

………………

x

………….……...

60 litrów

53 . Wysokość miesięcznej opłaty

Iloczyn

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

………………….……...

zł

……..………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

…………………….……...

zł

(suma iloczynów z pozycji (42 -52) …………………………………………. zł. / miesiąc

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
F.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
54. Wysokość miesięcznej opłaty

………………………………………… + ……………………………………. = ……………………………………………….. zł. / miesiąc
(kwota poz. 41)
(kwota poz. 53)
(suma kwot poz. 41 i poz. 53)

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH
NIRUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE ⁹
RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C
55.

………………………………………… zł.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
56.

………………………………………..……………………
(miejscowość i data)

……………………………………….……………………………………..……………………………….
(czytelny podpis)
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I. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji:
¹ Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
nieruchomości odpadów komunalnych.
² Nową deklarację składa się w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.
³ Korektę deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela).
⁴ Należy wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomości.
⁵ Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.
⁶ Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, cmentarze, sklepy itp.
⁷ Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty
należy zastosować dla nieruchomości zamieszkałych – stawkę opłaty od mieszkańca.
⁸ Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty
należy zastosować dla nieruchomości niezamieszkałych stawkę opłaty od rodzaju pojemnika.
⁹ Stawkę określa odrębna Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) w przypadku nie
wpłacenia w ustalonych Uchwałą Rady Gminy terminach kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
2) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez
niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, Wójt stwierdza, w
drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 4a tejże ustawy. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego
dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa
w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się
ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w
przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
4) Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt określa, w drodze
decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Bestwinie reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 111, 43512 Bestwina, tel. (32) 215 77 00, e-mail: info@bestwina.pl .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze określonego w art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub
stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotowi z którym
zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania.
7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Gminy Bestwina
z dnia 28 września 2020 r.
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz" adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/UG_Bestwina/DOK_v1" domyslnaSkrytkaAdresata="/UG_Bestwina/skrytka"
nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
typFormularza="XFORMS"
trybObslugiZalacznikow="nowy"
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/UG_Bestwina/DOK_v1/"
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
<head>
<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/UG_Bestwina/DOK_v1</meta>
<meta property="adresSkrytki">/UG_Bestwina/skrytka</meta>
<xf:model>
<xf:bind nodeset="instance('main')">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_5"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_21"
nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_25"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
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<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_27"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_30"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_32"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_37"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_41"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_43"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_46"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_48"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_56"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_67"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_86"
nodeset="wnio:DataZlozenia" type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_89"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_99"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_118"
nodeset="wnio:DataKorekty" type="xf:date" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_187"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_207"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_211"
nodeset="oso:Imie" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_215"
nodeset="oso:Nazwisko" />
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<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_219"
nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_256"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_260"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_264"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_310"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_312"
nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_322"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_331"
nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_341"
nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_350"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_359"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_369"
nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_378"
nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_387"
nodeset="adr:Lokal" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_39
7" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_406"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_515"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_517"
nodeset="adr:Kraj" />
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<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_527"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_536"
nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_546"
nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_555"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_564"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_574"
nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_583"
nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_592"
nodeset="adr:Lokal" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon
_602" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_6
11" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_727"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKorespon
dencji/adr:Adres">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrKraj_729" nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrWojewodztwo_739" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrPowiat_748" nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrGmina_758" nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrMiejscowosc_767" nodeset="adr:Miejscowosc" />
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<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrKodPocztowy_776" nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrUlica_786" nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrBudynek_795" nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_adrLokal_804" nodeset="adr:Lokal" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_814" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespondencji_
adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_823" nodeset="../adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_935"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_941"
nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_981"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/adr:Adres">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrWojewodztwo_984" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrPowiat_985" nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrGmina_986" nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrMiejscowosc_995" nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrUlica_1004" nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrBudynek_1013" nodeset="adr:Budynek" />
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<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_adrLokal_1022" nodeset="adr:Lokal" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adr
Adres_up_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_1033"
nodeset="../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_109
0"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_1099" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_1114" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_1129" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oNieruchomoscZamieszkala_1142" nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_116
8"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1176"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oOdpady_1179"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Odpady">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_1188" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oOdpady_wnioKompostownik_1200" nodeset="wnio:Kompostownik" />
</xf:bind>
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<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_1216"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1235" nodeset="wnio:IloscOsob" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_1240" nodeset="wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1245" nodeset="wnio:Suma" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1265" nodeset="wnio:IloscOsob" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaZwolnienie_1270"
nodeset="wnio:StawkaZwolnienie" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaZwolnienie_1275" nodeset="wnio:SumaZwolnienie"
/>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZwolnieniu_1292"
nodeset="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_144
1"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ__1457"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='']">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioOpis_1461"
nodeset="wnio:Opis" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioIlosc_1470"
nodeset="wnio:Ilosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
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oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioStawka_1475"
nodeset="wnio:Stawka" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioSuma_1480"
nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1493"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_1567"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZwolnieniu_1579"
nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaPoZwolnieniu" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1584"
nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioSuma_1589" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_1667"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wni
oRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioStawka_1678" nodeset="wnio:Stawka" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1707"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1711"
nodeset="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnienia_1715"
nodeset="wnio:Podpis/wnio:MiejsceWypelnienia" />
</xf:bind>
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<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_1752"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_1819"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_1821"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_1824"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_1826"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_1829"
nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_1832"
nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrInnyKontakt_1837"
nodeset="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />
</xf:bind>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*1)div 1, '#0.')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Stawka" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()"
/>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(((../wnio:IloscOsob)*(../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:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaZwolnienie" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()"
/>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaZwolnienie" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(((../wnio:IloscOsob)*(../wnio:StawkaZwolnienie[. castable as
xsd:decimal]))),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaPoZwolnieniu" calculate="format-
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number(round(number(replace(replace(string(((../wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])(../wnio:SumaZwolnienie[. castable as xsd:decimal]))),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='']/wnio:Ilosc"
readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/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:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/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:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(if
(string(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc
/wnio:NieruchomoscZamieszkala)='N' or
string(//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/
wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C') then sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal]) else 0.00),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:Suma" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string((../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaPoZwolnieniu[.
castable as xsd:decimal]) + (../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])),',','.'),'[ 09\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomo
sc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" calculate="formatnumber(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'[ 0-9\.\-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()"
/>
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" />
</xf:bind>
<xf:instance id="main" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Bestwina</inst:NazwaInstytucji>
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<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-512</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Bestwina</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Krakowska</adr:Ulica>
<adr:Budynek>111</adr:Budynek>
<adr:Lokal />
<adr:Kraj />
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon>32 215 77 00</adr:Telefon>
<adr:Email>info@bestwina.pl</adr:Email>
<adr:InnyKontakt>iod@bestwina.pl</adr:InnyKontakt>
</adr:Kontakt>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Wójt Gminy Bestwina</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
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<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
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</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Deklaracje>
<wnio:Deklaracja>
<wnio:Naglowek>
<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
<wnio:DataZlozenia />
<wnio:DataZmiany />
<wnio:DataKorekty />
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<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 />
<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Bestwina (gmina wiejska)</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
<wnio:Odpady>
<wnio:Kompostownik>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>
</wnio:Kompostownik>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:StawkaZwolnienie>0.00</wnio:StawkaZwolnienie>
<wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>do 40 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>40l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>60 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>60l</wnio:Wielkosc>
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<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>80 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>80l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>110 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>110l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>120 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>240 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>240l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>1100 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>1100l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>1500 litrów</wnio:Opis>
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<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>1500l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>5000 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>5000l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>7000 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>7000l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>10000 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>10000l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:NrDzialki />
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
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</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="main_copy" >
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Bestwina</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-512</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Bestwina</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Krakowska</adr:Ulica>
<adr:Budynek>111</adr:Budynek>
<adr:Lokal />
<adr:Kraj />
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon>32 215 77 00</adr:Telefon>
<adr:Email>info@bestwina.pl</adr:Email>
<adr:InnyKontakt>iod@bestwina.pl</adr:InnyKontakt>
</adr:Kontakt>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Wójt Gminy Bestwina</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
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</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
<oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
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<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Deklaracje>
<wnio:Deklaracja>
<wnio:Naglowek>
<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
<wnio:DataZlozenia />
<wnio:DataZmiany />
<wnio:DataKorekty />
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
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<adr:Lokal />
<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 />
<adr:Wojewodztwo>ŚLĄSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>bielski</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Bestwina (gmina wiejska)</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
<wnio:Odpady>
<wnio:Kompostownik>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>
</wnio:Kompostownik>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
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<wnio:StawkaZwolnienie>0.00</wnio:StawkaZwolnienie>
<wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>do 40 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>40l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>60 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>60l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>80 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>80l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>110 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>110l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>120 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
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<wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>240 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>240l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>1100 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>1100l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>1500 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>1500l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>5000 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>5000l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
<wnio:Opis>7000 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>7000l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="">
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<wnio:Opis>10000 litrów</wnio:Opis>
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Wielkosc>10000l</wnio:Wielkosc>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Rozliczenia>
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:NrDzialki />
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:MiejsceWypelnienia />
</wnio:Podpis>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
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<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_2" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_2" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_2" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_2" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_4" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
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<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_4" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_4" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_4" >
<etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" >
<selections>
<selection_value_WOJ_1 />
<selection_item_WOJ_1 />
<selection_value_POWIATY_1 />
<selection_item_POWIATY_1 />
<selection_value_GMINY_1 />
<selection_item_GMINY_1 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
<selection_value_ULICE_1 />
<selection_item_ULICE_1 />
<selection_value_WOJ_2 />
<selection_item_WOJ_2 />
<selection_value_POWIATY_2 />
<selection_item_POWIATY_2 />
<selection_value_GMINY_2 />
<selection_item_GMINY_2 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_2 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_2 />
<selection_value_ULICE_2 />
<selection_item_ULICE_2 />
<selection_value_WOJ_3 />
<selection_item_WOJ_3 />
<selection_value_POWIATY_3 />
<selection_item_POWIATY_3 />
<selection_value_GMINY_3 />
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<selection_item_GMINY_3 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
<selection_value_ULICE_3 />
<selection_item_ULICE_3 />
<selection_value_WOJ_4 />
<selection_item_WOJ_4 />
<selection_value_POWIATY_4 />
<selection_item_POWIATY_4 />
<selection_value_GMINY_4 />
<selection_item_GMINY_4 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_4 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_4 />
<selection_value_ULICE_4 />
<selection_item_ULICE_4 />
</selections>
</xf:instance>
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_1"
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1"
instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1"
instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_2" instance="dictionary_options_WOJ_2" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_2')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_2" id="submission_dictionary_POWIATY_2"
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instance="dictionary_options_POWIATY_2" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_2" id="submission_dictionary_GMINY_2"
instance="dictionary_options_GMINY_2" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_2" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_2" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_2" id="submission_dictionary_ULICE_2"
instance="dictionary_options_ULICE_2" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3"
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3"
instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3"
instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_4" instance="dictionary_options_WOJ_4" method="get"
replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_4')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=s
election_value_WOJ_4" id="submission_dictionary_POWIATY_4"
instance="dictionary_options_POWIATY_4" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_4" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sele
ction_value_POWIATY_4" id="submission_dictionary_GMINY_4"
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instance="dictionary_options_GMINY_4" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_4" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=selection_value_GMINY_4" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_4"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_4" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=select
ion_value_MIEJSCOWOSCI_4" id="submission_dictionary_ULICE_4"
instance="dictionary_options_ULICE_4" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_4" />
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojew
odztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat
" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina
" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc
owosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
/>
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<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_1]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_2')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wo
jewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2"
value="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Po
wiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_2"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gm
ina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2"
value="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_2" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_2"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Uli
ca" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_2"
value="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_2]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adre
sDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_3]/value" />
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<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adre
sDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adre
sDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adre
sDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adre
sDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_4')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_4"
value="instance('dictionary_options_WOJ_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_W
OJ_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_4"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_POWIATY_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />
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<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_4"
value="instance('dictionary_options_GMINY_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
GMINY_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_4"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/select
ion_item_MIEJSCOWOSCI_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_4" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_4"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_4"
value="instance('dictionary_options_ULICE_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
ULICE_4]/value" />
<xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:S
ignatureValue)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count
(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:S
ignatureValue/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count(ds:S
ignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:Sig
natureValue" position="after"/></xf:action></xf:action>
</xf:action>
</xf:model>
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<style>
.page{width:22cm}
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-family:Arial;font-size:12px}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.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}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
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.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.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}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width SELECT,SELECT.field-fullwidth,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-width{width:100%}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}
.size-larger div{font-size:larger}
.padding5{padding:5px}
.padding3{padding:3px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.italic{font-style:italic}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none
none solid}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;fontsize:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{fontweight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
.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}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
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.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none
none solid}
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="title-form"><div style="width:100%;">
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</div></td>
</tr>
</table><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_5">
<div style="border:1px solid black;">
<table class="legal-basis" style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="padding5 darker bolder" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td class="padding5 bolder darker"><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="padding5 darker bolder"><div style="width:100%;">
Składający:
</div></td><td class="padding5 bolder darker"><div style="width:100%;">
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na
Których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości w
części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których
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znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Bestwina
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="padding5 darker bolder"><div style="width:100%;">
Organ:
</div></td><td class="padding5 bolder darker"><div style="width:100%;">
<span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_21">
</xf:output>
</span>,<span>&#160;</span>ul.<span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_25">
</xf:output>
</span><span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_27">
</xf:output>
</span>,<span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_30">
</xf:output>
</span><span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_32">
</xf:output>
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="padding5 darker bolder"><div style="width:100%;">
Miejsce składania:
</div></td><td class="padding5 bolder darker"><div style="width:100%;">
<span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_37">
</xf:output>
</span>,<span>&#160;</span>ul.<span style="display:inline-block;">
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<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_41">
</xf:output>
</span><span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_43">
</xf:output>
</span>,<span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_46">
</xf:output>
</span><span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_48">
</xf:output>
</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
(zaznaczyć właściwy element i wpisać żądane dane oraz w przypadku korekty podać uzasadnienie jej
przyczyny - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa )
</div><div style="border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;">
<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_56">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="field-label"><div style="width:100%;">
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
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<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni
a_67" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Pierwsza deklaracja</xf:label>
<xf:value>P</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div><sup >
1
</sup>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;P&#39;]">
<td class="text-center"><div style="width:100%;">
data powstania obowiązku złożenia deklaracji
</div></td><td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_86"
></xf:input>
</div>
</div>
</div></td>
</xf:group>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
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<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni
a_89" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Nowa deklaracja</xf:label>
<xf:value>Z</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div><sup >
2
</sup>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozeni
a_99" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Korekta deklaracji</xf:label>
<xf:value>K</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div><sup >
3
</sup>
</div></td><td class="text-middle" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;K&#39;]">
<td class="text-center"><div style="width:100%;">
wystąpienie zmiany danych
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</div></td><td class="text-center text-middle"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataKorekty_118"
></xf:input>
</div>
</div>
</div></td>
</xf:group>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" >
<div class="title darker" style="border:1px solid black;">
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
STATUS PRAWNY
</div><div style="border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;">
<div class="padding5" >
<div class="field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_187"
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 nieposiadająca osobowości prawnej</xf:label>
<xf:value>3</xf:value>
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</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div>
</div><div style="border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;">
<div >
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)=&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_207"> <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
Imię
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_211" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<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_215" ></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
PESEL
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 46 –

Poz. 6992

<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_219"
></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)=&#39;1&#39;]">
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!=&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_256">
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<table

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span
style="width:100%;">
Pełna 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_instNazwaInstytucji_260"
></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
NIP
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_264"
></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
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</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!=&#39;1&#39;]">
</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)=&#39;1&#39;]">
<div class="subtitle1 darker" style="border:1px solid black;">
ADRES ZAMIESZKANIA
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!=&#39;1&#39;]">
<div class="subtitle1 darker" style="border:1px solid black;">
ADRES SIEDZIBY
</div>
</xf:group><div style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
<xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)=&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_310">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-label">Kraj</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_312">
<xf:item>
<xf:label></xf:label>
<xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>POLSKA</xf:label>
<xf:value>PL</xf:value>
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</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Województwo</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width field_list">
<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Woje
wodztwo" 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><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Powiat</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
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<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powia
t" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection
_item_POWIATY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width field_list">
<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina
" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_GMINY_1]/value" />
<xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
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<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejsc
owosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_359"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<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>
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<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_ULICE_1]/value" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_378"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_387"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Numer telefonu (dane dobrowolne)</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefo
n_397" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Adres e-mail (dane dobrowolne)</div>
<div class="field-value">
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<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail
_406" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnik
a)!=&#39;1&#39;]">
<xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_515">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-label">Kraj</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_517">
<xf:item>
<xf:label></xf:label>
<xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>POLSKA</xf:label>
<xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Województwo</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2" class="full-width field_list">
<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
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</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:W
ojewodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_2" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_2"
value="instance('dictionary_options_WOJ_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
WOJ_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_2"
/>
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Powiat</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_2" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_2')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Po
wiat" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_2" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_2"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection
_item_POWIATY_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_2" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
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<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2" class="full-width field_list">
<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:G
mina" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_2" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_2"
value="instance('dictionary_options_GMINY_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_GMINY_2]/value" />
<xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_2" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_2" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_2"
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value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_2]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_2" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_564
" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<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_2" class="full-width field_list">
<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Uli
ca" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_2" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_2"
value="instance('dictionary_options_ULICE_2')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_ULICE_2]/value" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
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<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_583"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_592"
class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Numer telefonu (dane dobrowolne)</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrTe
lefon_602" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Adres e-mail (dane dobrowolne)</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrE
mail_611" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" >
<div class="subtitle1 darker" style="border:1px solid black;">
ADRES DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU
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</div><div class="subtitle darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
(należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres wskazany w części B.3.)
</div><div style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespond
encji_adrAdres_727">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="full-width" style="width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
<div class="field-label">Kraj</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespond
encji_adrAdres_adrKraj_729">
<xf:item>
<xf:label></xf:label>
<xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>POLSKA</xf:label>
<xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Województwo</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_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:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adr
esDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
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<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_
WOJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3"
/>
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Powiat</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adr
esDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection
_item_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="field-value">
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<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:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adr
esDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_GMINY_3]/value" />
<xf:send
submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" class="full-width field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adr
esDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
</xf:action>
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</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Kod pocztowy</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespond
encji_adrAdres_adrKodPocztowy_776" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<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:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Adr
esDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_ULICE_3]/value" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="field-value">
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<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespond
encji_adrAdres_adrBudynek_795" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr lokalu</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespond
encji_adrAdres_adrLokal_804" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Numer telefonu (dane dobrowolne)</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespond
encji_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_814" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Adres e-mail (dane dobrowolne)</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioAdresDoKorespond
encji_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_823" class="full-width"></xf:input>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" >
<div class="subtitle1 darker" style="border:1px solid black;">
B. 5. FORMA PRAWNA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
</div><div style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_935">
<div class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;">
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<div class="field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_94
1" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>Właściciel</xf:label>
<xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Współwłaściciel</xf:label>
<xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Użytkownik wieczysty</xf:label>
<xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Najemca, dzierżawca</xf:label>
<xf:value>5</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Zarządca</xf:label>
<xf:value>10</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>Inne (władanie)</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 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
C. DANE O NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
</div><div class="subtitle darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
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C. 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY BESTWINA
</div><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_981">
<div >
<table style="border-top:none;border-right:none;border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td ></td><td ></td><td ></td><td class="text-center text-middle"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
Miejscowość
</div><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4" class="field_list">
<xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_4" />
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_4"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/sel
ection_item_MIEJSCOWOSCI_4]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_4" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
Ulica
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</div><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_4" class="field_list">
<xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_4')/opt">
<xf:label ref="item" />
<xf:value ref="item" />
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wni
o:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_4"
/>
<xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_4"
value="instance('dictionary_options_ULICE_4')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item
_ULICE_4]/value" />
</xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
Nr domu
</div><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_adrBudynek_1013" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
Nr lokalu
</div><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_adrLokal_1022" ></xf:input>
</div>
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</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left field-label" >
Nr działki<sup >
4
</sup>
</div><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_adrAdres_up_wnioDzialki_wnioDzialka_wnioNrDzialki_1033" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
C. 2. FUNKCJA NIERUCHOMOŚCI
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
(zaznaczyć właściwy element oraz wypełnić deklarację we wskazanych DZIAŁACH)
</div><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_1090">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<br/><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioNieruchomoscZamieszkala_1099" class="field-items">
<xf:item>
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<xf:label>ZAMIESZKAŁA</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div><sup >
5
</sup>
</div></td><td class="padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<br/><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioNieruchomoscZamieszkala_1114" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>NIEZAMIESZKAŁA</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div><sup >
6
</sup>
</div></td><td class="padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<br/><div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioNieruchomoscZamieszkala_1129" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA</xf:label>
<xf:value>C</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 67 –

Poz. 6992

</div>
</div></td><td class="padding5" style="border-top:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
<br/><div class="separate-lines field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioNieruchomoscZamieszkala_1142" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNA
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO –
WYPOCZYNKOWE</xf:label>
<xf:value>INNA</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="padding5" style="border-top:none;border-right:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel wypełnia DZIAŁ D, F
</strong>
</div></td><td class="padding5" style="border-top:none;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel wypełnia DZIAŁ E
</strong>
</div></td><td class="padding5" style="border-top:none;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel wypełnia DZIAŁ D, E, F
</strong>
</div></td><td class="padding5" style="border-top:none;width:25%;"><div style="width:100%;">
<strong >
Właściciel wypełnia DZIAŁ G
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</strong>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomos
c/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
D. 1. WYPEŁNIAJĄ
MIESZKAŃCY

WŁAŚCICIELE

NIERUCHOMOŚCI,

NA

KTÓRYCH

ZAMIESZKUJĄ

</div><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_1168">
<div class="padding5 text-left" >
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C, dla której składana jest deklaracja
zamieszkuje:<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1176" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group><span>&#160;</span>(należy podać liczbę osób)
</div>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioOdpady_1179">
<div class="padding5" style="border-top:1px solid black;">
Informuję, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne<br/><xf:group ref=".[true()]">
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<div class="text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_1188" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>TAK</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>NIE</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group ref=".[false()]">
<div class="text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioOdpady_wnioKompostownik_1200" class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>TAK</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>NIE</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div><div class="subtitle1 darker darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
D. 2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI<sup >
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7
</sup>
</div><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_1216">
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-left bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:50%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
Wysokość opłaty
</div></td><td class="text-center bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
Stawka opłaty za osobę
</div></td><td class="text-center bolder padding5 text-middle" style="border-bottom:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Opłata miesięczna
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Liczba osób zamieszkałych
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1235" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
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<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawka_1240" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="border-bottom:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1245" ></xf:input>
</div>
</div><span>&#160;</span>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-left bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:50%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
Kwota przysługującego zwolnienia
</div></td><td class="text-center bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
Stawka zwolnienia
</div></td><td class="text-center bolder padding5 text-middle" style="border-bottom:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Kwota przysługującego zwolnienia
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
Liczba osób zamieszkałych
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center text-center field" >
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<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1265" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaZwolnienie_1270" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-right:1px solid black;borderbottom:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="border-bottom:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaZwolnienie_1275" ></xf:input>
</div>
</div><span>&#160;</span>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-left bolder padding5 text-middle" colspan="5"><div
style="width:100%;">
Wysokość opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia<span >
"Wysokość opłaty" - "Kwota przysługującego zwolnienia"
</span>
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</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc
_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZwolnieniu_1292" ></xf:input>
</div>
</div><span>&#160;</span>zł
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruc
homosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;N&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomos
c/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
<div class="section" >
<div class="title darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
E. 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C ORAZ
OBLICZENIE WYSOKOŚCI
MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<sup >
8
</sup>
</div><div style="border-top:none;border-bottom:1px solid black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_1441">
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
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<td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;borderright:1px solid black;border-left:1px solid black;width:15%;" rowspan="12"><div
style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
rodzaj pojemnika
</div></td><td class="text-left text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;width:10%;"><div style="width:100%;">
(liczba)
</div></td><td class="text-center text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
(stawka opłaty za pojemnik)*
</div></td><td class="text-center text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
Iloczyn
</div></td><td class="text-center text-middle darker bolder" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr><xf:repeat id="repeat_id_86"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ__1457">
<xf:group>
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioOpis_1461">
</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle field-label text-left" style="border-top:1px solid black;borderright:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:10%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center text-center field" style="display:inline-block;">
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<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioIlosc_1470"
></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
X
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;borderleft:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioStawka_1475
" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle field-label text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
=
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;borderleft:none;width:15%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_wnioSuma_1480"
></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle field-label text-left" style="border-top:1px solid black;borderright:1px solid black;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
zł
</div></td>
</tr>
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</xf:group>
</xf:repeat>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-left bolder padding5 text-middle" style="border-top:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:80%;" colspan="6"><div style="width:100%;">
Wysokość miesięcznej opłaty (suma iloczynów z pozycji (42 -52))
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center-bold bolder text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1493" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle field-label text-left" style="border-top:1px solid black;borderright:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
<div class="section" >
<div class="title darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH A W CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH
</div><div class="subtitle1 darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
F. 1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
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</div><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_1567">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-left bolder padding5 text-middle"><div style="width:100%;">
Wysokość miesięcznej opłaty
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="padding5 text-middle text-center" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSumaPoZwolnieniu_1579" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
+
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSuma_1584" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
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=
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioSuma_1589" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group><span>&#160;</span>zł. / miesiąc
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center" style="border-bottom:none;width:30%;"><div
style="width:100%;">
<span >
(kwota poz. D.2."Wysokość opłaty")
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center" style="border-bottom:none;width:20%;"><div
style="width:100%;">
<span >
(kwota poz. E.1."Wysokość miesięcznej opłaty")
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="text-center" style="width:30%;"><div style="width:100%;">
<span >
(suma kwot poz. D.2."Wysokość opłaty" i poz. E.1."Wysokość miesięcznej opłaty")
</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
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</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nie
ruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;INNA&#39;]">
<div class="section" >
<div class="title darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
INNYCH NIRUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO –
WYPOCZYNKOWE<sup >
9
</sup>
</div><div style="border-top:none;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;">
<xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_1667">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-left bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE C
</div></td><td class="padding5 text-middle text-center" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchom
osc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_wnioStawka_1678" ></xf:input>
</div>
</div>
</xf:group><span>&#160;</span>zł.
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</xf:group><div class="section" >
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<div class="title darker" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;">
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</div><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
<xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1707">
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-label">Data wypełnienia deklaracji</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1
711" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioMiejsceWypelnieni
a_1715" ></xf:input>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><br/><br/><xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_1752">
<div class="darker padding5 text-justify" style="border:1px solid black;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="bolder"><div style="width:100%;">
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji:
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</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td ><div style="width:100%;">
<sup >
1
</sup>Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na
nieruchomości odpadów komunalnych.<br/><sup >
2
</sup>Nową deklarację składa się w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, w przypadku
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.<br/><sup >
3
</sup>Korektę deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w przypadku zmiany
danych nie będących podstawą ustalenia
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska
właściciela).<br/><sup >
4
</sup>Należy wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomości.<br/><sup >
5
</sup>Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne.<br/><sup
>
6
</sup>Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.
nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, cmentarze, sklepy
itp.<br/><sup >
7
</sup>Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady
Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty
należy zastosować dla nieruchomości zamieszkałych – stawkę opłaty od mieszkańca.<br/><sup >
8
</sup>Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady
Gminy Bestwina. W obliczeniach opłaty
należy zastosować dla nieruchomości niezamieszkałych stawkę opłaty od rodzaju
pojemnika.<br/><sup >
9

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 82 –

Poz. 6992

</sup>Stawkę określa odrębna Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.<br/>
</div></td>
</tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="bolder"><div style="width:100%;">
Pouczenie:
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td ><div style="width:100%;">
<span class="bolder" >
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1438 z późn. zm.) w przypadku nie wpłacenia w ustalonych Uchwałą Rady Gminy terminach
kwoty należnej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
</span><br/>2) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację,
o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, Wójt stwierdza, w drodze decyzji,
utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 4a tejże ustawy. Utrata prawa do zwolnienia,
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej
z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia
stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.<br/>3) Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione
szacunki.<br/>4) Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, Wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
</div></td>
</tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 83 –

Poz. 6992

<td class="bolder"><div style="width:100%;">
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td ><div style="width:100%;">
<span class="bolder" >
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
</span><br/>1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Bestwinie
reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ul.<span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_1819">
</xf:output>
</span><span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_1821">
</xf:output>
</span>,<span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_1824">
</xf:output>
</span><span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_1826">
</xf:output>
</span>, tel.<span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_1829">
</xf:output>
</span>, e-mail:<span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_1832">
</xf:output>
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</span>.<br/>2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej:<span>&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xf:output
bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrInnyKontakt_1837"
>
</xf:output>
</span>lub pisemnie na adres siedziby Administratora.<br/>3.
Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 6m Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.<br/>4.
Pani/Pana dane osobowe
przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub
stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie,
w szczególności podmiotowi z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.<br/>5.
Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia
roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi
przepisami.<br/>6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.<br/>7.
W
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.<br/>8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze decyzji.<br/>9.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</body>
</html>
</xforms></Formularz>

