
UCHWAŁA NR XXIX/293/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 6n ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 250 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Określić wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
pisemnie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod 
adresem: www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod 
adresem www.sekap.pl ., przy czym załączniki do deklaracji mogą być załączone w formacie PDF.

2. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie SEKAP 
w ramach przypisanej do urzędu karty usług o nazwie „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, 
która zawiera stosowne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e -deklaracji.

§ 3. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości.

§ 4. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) Format elektroniczny wzoru deklaracji, której mowa w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie 
danych XML;

2) Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do 
uchwały;

3) Dokument XML, o którym mowa w pkt 1 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w Centralnym 
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1114 z późn. zm.).

§ 5. 1. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1114 z późn. zm), bądź certyfikatem „CC-SEKAP” wystawionym przez Centrum Certyfikacji SEKAP 
zgodnie z art. 20a ust. 2  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 
niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność 
i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 
dostępem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4497)

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2017 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Andrzej Surzycki
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI 

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami i pouczeniem.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości czytelnie, komputerowo lub dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym
lub niebieskim.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 z późn. zm.).
Składający:  wzór  deklaracji przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  właścicieli  nieruchomości
niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne  oraz  właścicieli  domków  letniskowych,  lub  innych  nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy
Cieszyn.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. pierwsza deklaracja

       data powstania obowiązku   …........-...........-............   

2.     nowa deklaracja, składana w związku ze
       zmianą danych będących podstawą ustalenia   
       wysokości należnej opłaty za gospodarowanie  
       odpadami komunalnymi                                                       

       data zmiany                  …........-...........-............

3.    korekta deklaracji

          (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa      
           - tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm)   

        data zmiany                          …........-...........-............  

B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                                                                                                                                     

1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)
  osoba fizyczna               osoba prawna         inne (np. spółka cywilna)2

   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

2. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel  nieruchomości                     

 współwłaściciel         
 deklaracja składana w imieniu własnym

 deklaracja składana w imieniu pozostałych współwłaścicieli

użytkownik wieczysty  
jednostka  organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  lub użytkowaniu      
inny podmiot władający nieruchomością                 
   

Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej)

PESEL (osoba fizyczna) REGON NIP (osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna)

Imię ojca (dotyczy osoby fizycznej) Imię matki (dotyczy osoby fizycznej)

  B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES  SIEDZIBY  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Kraj 2. Województwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Ulica 6. Nr budynku 7. Nr lokalu

8. Miejscowość 9. Kod pocztowy 10. Poczta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 stycznia 2017 r.
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11. Numer telefonu (pozycja nieobowiązkowa) 12. Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa)

B.3. ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  KOMUNALNE

 jak w części B.2 (wypełnić tylko pkt 3 i pkt 4)                    inny niż w części B.2

1. Ulica 2. Nr budynku 

3. Obręb - numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości)

4. Nieruchomość, na której powstają odpady komunalne jest (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     zamieszkała  niezamieszkała  w części zamieszkała i w 
części niezamieszkała

 domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku

C. OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ
(wypełniają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3 niniejszej deklaracji    
    zamieszkuje: ……… (podać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości)

2. Wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:

1 2 3

Liczba mieszkańców Stawka opłaty Miesięczna wysokość opłaty
(iloczyn liczb podanych  kolumnie w 1 i 2)

….................... …...................  zł ….................. zł/m-c

    słownie złotych ………………………………………………................................................................………………………

D. OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁEJ,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY
KOMUNALNE
(wypełniają właściciele nieruchomości,  na której  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dotyczy 
nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna)

1 2 3 4 5

Rodzaj (pojemność)
pojemnika 3

Ilość pojemników
danego rodzaju

Ilość wywozów
w ciągu miesiąca

Stawka opłaty za
dany rodzaj
pojemnika

Miesięczna wysokość opłaty za dany
rodzaj pojemnika (iloczyn liczb
podanych w kolumnie 2, 3 i 4)

…...... litrów …...... szt. …...... …...... zł …...... zł/m-c

…...... litrów …...... szt. …...... …...... zł …...... zł/m-c

…...... litrów …...... szt. …...... …...... zł …...... zł/m-c

…...... litrów …...... szt. …...... …...... zł …...... zł/m-c

Łączna miesięczna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej  
(suma opłat cząstkowych wyliczonych w kolumnie 5)

…...... zł/m-c

słownie złotych: …........................................................................................................................................…………………

E.  OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI   W   CZĘŚCI    ZAMIESZKAŁEJ   I   W  CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ.
(wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na  której zamieszkują mieszkańcy - część C niniejszej
deklaracji, a w części  nieruchomość,  na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - część D niniejszej
deklaracji)

 1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3 niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają  
     w sposób określony w części C i D

2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:

Wysokość opłaty z części C Wysokość opłaty z części D Suma opłat wskazanych w części 
C i D
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….................. zł/m-c ….................. zł/m-c ….................. zł/m-c

        
 słownie złotych ...............................................................................................................................................................................

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 
LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU.

1 2 3

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa roczna stawka
opłaty

 Roczna wysokość opłaty 
(iloczyn liczb podanych

kolumnie w 1 i 2)

    …................... …...................        zł/rok   …...................     zł/rok

słownie złotych: …...........................................................................................................................................

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaje załączników)

1.   …......................................................................................................................................................................
2.  ...........................................................................................................................................................................
3.  ...........................................................................................................................................................................

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 4

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 

Miejscowość i data

…................., .......-..........-........

Czytelny podpis właściciela
nieruchomości 5

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

Czytelny podpis pełnomocnika 6

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

J. ADNOTACJE URZĘDU

Przypisy:
1   Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Cieszyna deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Nowa  deklaracja -  w  przypadku  zmiany  danych będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
(m.in.  zmiana  ilości  osób  zamieszkujących  nieruchomość  -  w  przypadku  nieruchomości  zamieszkałych,  bądź   zmiana  ilości,
pojemności pojemników czy częstotliwości odbioru pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych -
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
Korekta deklaracji - ma celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji.  Może dotyczyć każdej
pozycji  deklaracji,  jak  np.  dane  osoby  składającej  deklarację,  dane  adresowe,  czy  pozycji  dotyczącej  deklarowanych  podstaw
obliczenia opłaty.  Właścicielom nieruchomości  przysługuje  takie  prawo na mocy art.  81 Ordynacji  podatkowej   (tekst  jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn zm.). 
2 W przypadku spółki cywilnej do niniejszej deklaracji należy dołączyć umowę spółki cywilnej lub wykaz wspólników tworzących
spółkę wraz ze wskazaniem w odniesieniu do tych osób danych jak w części B.1. i B.2.
3  Rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie Gminy
Cieszyn określa Regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęty odrębną uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
4   W przypadku zaistnienia np. rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a liczbą osób zameldowanych na  nieruchomości, dla
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której  składana  jest  deklaracja,  właściciel  nieruchomości  w  części  H  może  zamieścić  informacje  o  przyczynie  rozbieżności.
W tej części właściciel nieruchomości również umieszcza inne informacje mające znaczenie przy weryfikacji deklaracji (w tym m.in.
zamieszkanie  na terenie  innej gminy,  rejestracja  na adresie zamieszkania  działalności gospodarczej,  itp.).  W tej  części właściciel
nieruchomości może wskazać adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres wskazany w części B.2.
5  Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
6 Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo zgodne z przepisami odrębnymi wraz z potwierdzeniem uiszczonej
opłaty skarbowej w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, stanowi ona podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Cieszyna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,  biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską Cieszyna metody,  a  w przypadku ich
braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki
opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W  przypadku  złożenia  korekty  deklaracji  lub  nowej  deklaracji  zmniejszającej  wysokość  zobowiązania  z  tytułu  opłaty
za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  nie  stwierdza  się  nadpłaty  w  tej  opłacie  za  miesiące,  w  których  usługa  odbierania
odpadów komunalnych była świadczona.

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

W przypadku  prowadzenia  w  części  lokalu  mieszkalnego  obsługi  biurowej  działalności  gospodarczej  opłatę  za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może jednocześnie dotyczyć
kilku podmiotów spośród wskazanych  w pkt  2  części  B1,  obowiązany do ich wykonania  jest  podmiot  lub podmioty faktycznie
władające nieruchomością.  W takim przypadku podmioty,  o których mowa w pkt  2 części B1, mogą w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Objaśnienia sposobu wypełnienia deklaracji:

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub czasowo
przebywają mieszkańcy - wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, G, H i I.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
miesięcznej  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  przypadającej  na jednego mieszkańca w wysokości
określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli nieruchomości, na których prowadzona
jest  wszelkiego  rodzaju działalność społeczna, handlowa,  usługowa,  rzemieślnicza,  a  także  nieruchomości  typu cmentarze,  itp.  -
wypełniają deklarację w częściach: A, B, D,  G, H i I. 
Wyliczenie  opłaty  dla  tego  typu  nieruchomości  stanowi  iloczyn  liczby  wszystkich  odbieranych  miesięcznie  pojemników
o     określonej  pojemności  oraz  stawki za  gospodarowanie  odpadami  określonej  dla  pojemnika  o określonej  pojemności,
w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
3. Właściciele  nieruchomości,  która  w  części  stanowi  nieruchomość,  na   której  zamieszkują  mieszkańcy,  natomiast  w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D,
E, G, H i I.
Wyliczenie opłaty dla tego typu nieruchomości następuje w części E i stanowi sumę opłat obliczonych z     części C i D.
4. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe - wypełniają deklarację w częściach: A, B, F, G, H i I. 
Wyliczenie  opłaty  dla  tego  typu  nieruchomości  stanowi  iloczyn  liczby  domków  letniskowych  lub  innych  nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ryczałtowej rocznej stawki opłaty w wysokości określonej odrębną
uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna.
5. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości posiadają dwie lub więcej osób (współwłaściciele), a korzystają ze wspólnego
punktu gromadzenia odpadów, deklarację składa: 

 jeden współwłaściciel w imieniu pozostałych współwłaścicieli lub 
 każdy ze współwłaścicieli osobno we własnym imieniu.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/08/25/2084/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" version="1.0">

<xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" 
version="1.0"/>

<xsl:template match="/dok:Dokument">
<html xml:lang="pl">

<head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-

type"/>
<title>

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

<xsl:text> (</xsl:text>
F.PO.DEK.ODP.KOM.2.P005
<xsl:text>)</xsl:text>

</title>
<style type="text/css">

<xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size:
10pt; color: black; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: 
inherit; color: inherit; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } 
</xsl:text>

<xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-
size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } 
</xsl:text>

<xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; 
margin-bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 
0px 4px 15px; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel,
.fform div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; 
margin-bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 
0px 4px 15px; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.daneDok table table 
td.sublevel, .fform div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } 
</xsl:text>

<xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; 
margin-bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 
0px 4px 15px; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }
</xsl:text>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/293/17

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 stycznia 2017 r.
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<xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 
80%; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table

{ background-color: White; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform

table table table table { background-color: White; } </xsl:text>
</style>

</head>
<body class="fform">

<div class="trescDok">
<p class="title">

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

</p>
<table>

<xsl:apply-templates 
select="dok:TrescDokumentu/*"/>

</table>
</div>
<div class="daneDok">

<p class="title">Metryka dokumentu</p>
<table>

<xsl:apply-templates 
select="dok:DaneDokumentu"/>

</table>
</div>
<div class="sigInfo">

<p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
<xsl:choose>

<xsl:when test="ds:Signature">
<p>

<xsl:text>Dokument został 
podpisany</xsl:text>

<xsl:text> - aby go zweryfikować 
należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>

</p>
<xsl:choose>

<xsl:when 
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) &gt; 1">

<p>Daty złożenia 
podpisu:</p>

</xsl:when>
<xsl:when 

test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) = 1">

<p>Data złożenia 
podpisu:</p>

</xsl:when>
<xsl:when test="0 &gt;= 

count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime'])">

</xsl:when>
</xsl:choose>
<table>

<xsl:for-each 
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">

<tr>
<td>Data złożenia 

podpisu:</td>
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<td>
<xsl:value-of 

select="."/>
</td>

</tr>
</xsl:for-each>

</table>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>

<p style="padding: 5px;">Dokument nie 
zawiera podpisu elektronicznego.</p>

</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
</body>

</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">

<xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
<tr>

<td class="label">Nazwa dokumentu</td>
<td class="value">

<xsl:value-of 
select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
<xsl:for-each select="str:Adresaci">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Adresat
<br/>
<table class="level2">

<xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="str:Nadawcy">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Nadawca
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:for-each>
</xsl:template>

<!-- Adres -->
<xsl:template match="adr:Adres">

<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
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<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>

</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">

<tr>
<td class="label">Kod pocztowy</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">

<tr>
<td class="label">Poczta</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">

<tr>
<td class="label">Miejscowość</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">

<tr>
<td class="label">Ulica</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">

<tr>
<td class="label">Nr budynku</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">

<tr>
<td class="label">Nr lokalu</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">

<tr>
<td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
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</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">

<tr>
<td class="label">Kod kraju</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">

<tr>
<td class="label">Kod TERC</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">

<tr>
<td class="label">Kod SIMC</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">

<tr>
<td class="label">Kod ULIC</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">

<tr>
<td class="label">Województwo</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">

<tr>
<td class="label">Powiat</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">

<tr>
<td class="label">Gmina</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">

<tr>
<td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
<td class="value">
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<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">

<xsl:apply-templates select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|
adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>

</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">

<tr>
<td class="label">Telefon</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">

<tr>
<td class="label">Faks</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">

<tr>
<td class="label">E-mail</td>
<td class="value">

<a href="mailto:{text()}">
<xsl:value-of select="text()"/>

</a>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">

<tr>
<td class="label">Kontakt URI</td>
<td class="value">

<a href="{text()}">
<xsl:value-of select="text()"/>

</a>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">

<tr>
<td class="label">Inny kontakt</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>

<!-- Osoba -->
<xsl:template match="oso:Osoba">

<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
<xsl:if test="oso:Nazwisko">

<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 717



<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
<xsl:value-of 

select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
<xsl:text> </xsl:text>

</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">

<xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>

<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">

<xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>

<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">

<xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>

<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">

<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">

<tr>
<td class="label">Numer PESEL</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">

<tr>
<td class="label">Numer NIP</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">

<tr>
<td class="label">

Identyfikator
<xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>

</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">

<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
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<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">

<tr>
<td class="label">Imię drugie</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">

<tr>
<td class="label">Imię ojca</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">

<tr>
<td class="label">Imię matki</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">

<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">

<tr>
<td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">

<tr>
<td class="label">Nazwisko - człon drugi</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">

<tr>
<td class="label">Nazwisko - człon trzeci</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">

<tr>
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<td class="label">Nazwisko rodowe</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">

<tr>
<td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">

<tr>
<td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">

<tr>
<td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">

<tr>
<td class="label">Miejsce urodzenia</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">

<tr>
<td class="label">Data urodzenia</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">

<tr>
<td class="label">Płeć</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">

<tr>
<td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
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<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
<tr>

<td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">

<tr>
<td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">

<tr>
<td class="label">Obywatelstwo</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">

<tr>
<td class="label">Narodowość</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">

<tr>
<td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">

<tr>
<td class="label">Stan cywilny</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalceniePoziom">

<tr>
<td class="label">Poziom wykształcenia</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalcenieOpis">

<tr>
<td class="label">Opis wykształcenia</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
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</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">

<tr>
<td class="label">Zawód</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>

<!-- Instytucja -->
<xsl:template match="inst:Instytucja">

<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
<xsl:if test="adr:Adres">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Adres
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Kontakt
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Jednostka organizacyjna
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Pracownik
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
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</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">

<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
<xsl:if test="adr:Adres">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Adres
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Kontakt
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Jednostka organizacyjna
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">

Pracownik
<br/>
<table>

<xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
</table>

</td>
</tr>

</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">

<tr>
<td class="label">Numer KRS</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">

<tr>
<td class="label">Numer NIP</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
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</td>
</tr>

</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">

<tr>
<td class="label">Numer REGON</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">

<tr>
<td class="label">

Identyfikator
<xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>

</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">

<tr>
<td class="label">Nazwa</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">

<tr>
<td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">

<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
<xsl:if test="oso:Nazwisko">

<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">

<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
<xsl:value-of 

select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
<xsl:text> </xsl:text>

</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">

<xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>

<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">

<xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>

<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 717



<xsl:value-of 
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>

<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>

</td>
</tr>

</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>

</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">

<tr>
<td class="label">Funkcja</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>

<!-- Meta -->
<xsl:template match="meta:Data">

<tr>
<td class="label">

<xsl:choose>
<xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">

Data udostępnienia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">

Data opublikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='stworzony'">

Data stworzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">

Data uzyskania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">

Data otrzymania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='wyslany'">

Data wysłania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">

Data zaakceptowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">

Data zatwierdzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">

Data zmodyfikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">

Daty skrajne
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">

Data zdarzenie
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">

Data ważności
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">

Data odrzucenia
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</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">

Inna data
</xsl:when>

</xsl:choose>
</td>
<td class="value">

<xsl:if test="meta:Czas">
<xsl:value-of select="meta:Czas"/>
<xsl:text> </xsl:text>

</xsl:if>
<xsl:if test="meta:Od">

<xsl:text>od </xsl:text>
<xsl:value-of select="meta:Od"/>
<xsl:text> </xsl:text>

</xsl:if>
<xsl:if test="meta:Do">

<xsl:text>do </xsl:text>
<xsl:value-of select="meta:Do"/>
<xsl:text> </xsl:text>

</xsl:if>
<xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">

<br/>
<xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>

</xsl:if>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">

<tr>
<td class="label">Od</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">

<tr>
<td class="label">Do</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">

<tr>
<td class="label">Opis</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">

<tr>
<td class="label">

Identyfikator
<xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>

</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
<xsl:if 

test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
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<br/>
Rejestr prowadzony przez
<xsl:value-of 

select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
</xsl:if>

</td>
</tr>

</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">

<xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>

</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">

<tr>
<td class="label">Znak sprawy</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>

<!-- Struktura -->
<xsl:template match="str:Zalaczniki">

<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">

<tr>
<td class="label">Załącznik</td>
<td class="value2">

<xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">

<xsl:choose>
<xsl:when test="@kodowanie='URI'">

<xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
<b>

<xsl:value-of select="@format"/>
</b>
<xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
<b>

<xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
</b>

</xsl:when>
<xsl:when test="@kodowanie='base64'">

<xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
<b>

<xsl:value-of select="@format"/>
</b>
<xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>

</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:if test="@nazwaPliku">

<br/>
Nazwa pliku:
<b>

<xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
</b>

</xsl:if>
<xsl:if test="str:OpisZalacznika">

<br/>
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Opis załącznika:
<br/>
<xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>

</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">

<tr>
<td class="label">Opis załącznika</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">

<tr>
<td class="label">Numer dokumentu</td>
<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

</tr>
</xsl:template>

<!-- XSD -->
<xsl:template name="xsd_boolean">

<xsl:choose>
<xsl:when test="text()='true'">

<xsl:text>TAK</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="text()='1'">

<xsl:text>TAK</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="text()='false'">

<xsl:text>NIE</xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:when test="text()='0'">

<xsl:text>NIE</xsl:text>
</xsl:when>

</xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Informacje ogólne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PodstawaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SkladajacyInfo"/>
<xsl:apply-templates select="dok:MiejsceSkladania"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne/dok:PodstawaPrawna">
<tr><td class="label">Podstawa prawna:</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne/dok:SkladajacyInfo">
<tr><td class="label">Składający:</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjeOgolne/dok:MiejsceSkladania">
<tr><td class="label">Miejsce składania

deklaracji:</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
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</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozeniaDeklaracji">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PierwszaDeklaracja"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NowaDeklaracja"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/dok:PierwszaDekl
aracja">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">pierwsza deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataObowiazku"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/dok:PierwszaDekl
aracja/dok:DataObowiazku">
<tr><td class="label">data powstania

obowiązku</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/dok:NowaDeklarac
ja">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">nowa deklaracja, składana w

związku ze 
zmianą danych

będących 
podstawą ustalenia

wysokości 
należnej opłaty za

gospodarowanie 
odpadami

komunalnymi<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataZaistnieniaZmiany"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/dok:NowaDeklarac
ja/dok:DataZaistnieniaZmiany">
<tr><td class="label">data zmiany</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/dok:Korekta">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">korekta deklaracji (art. 81 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z 
późn. zm)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataZaistnieniaZmiany"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozeniaDeklaracji/dok:Korekta/dok:
DataZaistnieniaZmiany">
<tr><td class="label">data zmiany</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
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</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">B.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Skladajacy"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">1. Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inne"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:FormaWlasnosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DaneSkladajacego"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:FormaWlasnosci">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">2. Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wieczysty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wlasciciel">
<tr><td class="label">właściciel nieruchomości</td><td class="value"><xsl:call-template
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">współwłaściciel<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWlasna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlascicieli"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWlasna">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
        własnym</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
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yczna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlascicieli">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
        pozostałych 
współwłaścicieli</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wieczysty">
<tr><td class="label">użytkownik wieczysty</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:FormaWlasnosci/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr><td class="label">jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
        nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:FormaWlasnosci/dok:Inny">
<tr><td class="label">inny podmiot władający nieruchomością</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaFiz
yczna/dok:DaneSkladajacego">
<tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:FormaWlasnosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DaneOsobyPrawnej"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">2. Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wieczysty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wlasciciel">
<tr><td class="label">właściciel nieruchomości</td><td class="value"><xsl:call-template
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name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">współwłaściciel<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWlasna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlascicieli"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWlasna">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
        własnym</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlascicieli">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
        pozostałych 
współwłaścicieli</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wieczysty">
<tr><td class="label">użytkownik wieczysty</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr><td class="label">jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
        nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:FormaWlasnosci/dok:Inny">
<tr><td class="label">inny podmiot władający nieruchomością</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:DaneOsobyPrawnej">
<tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PelnaNazwa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Regon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nip"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:DaneOsobyPrawnej/dok:PelnaNazwa">
<tr><td class="label">Pełna nazwa</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 717



match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:DaneOsobyPrawnej/dok:Regon">
<tr><td class="label">REGON</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:OsobaPra
wna/dok:DaneOsobyPrawnej/dok:Nip">
<tr><td class="label">NIP</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">jednostka organizacyjna

nieposiadająca 
osobowości

prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:FormaWlasnosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DaneJednostkiOrganizacyjnej"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">2. Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wieczysty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wlasciciel">
<tr><td class="label">właściciel nieruchomości</td><td class="value"><xsl:call-template
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">współwłaściciel<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWlasna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlascicieli"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWlasna">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
        własnym</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlasci
cieli">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
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        pozostałych 
współwłaścicieli</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci/dok:Wieczysty">
<tr><td class="label">użytkownik wieczysty</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr><td class="label">jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
        nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:FormaWlasnosci/dok:Inny">
<tr><td class="label">inny podmiot władający nieruchomością</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:DaneJednostkiOrganizacyjnej">
<tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PelnaNazwa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Regon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nip"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:DaneJednostkiOrganizacyjnej/dok:PelnaNazwa">
<tr><td class="label">Pełna nazwa</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:DaneJednostkiOrganizacyjnej/dok:Regon">
<tr><td class="label">REGON</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Jednostk
aOrganizacyjna/dok:DaneJednostkiOrganizacyjnej/dok:Nip">
<tr><td class="label">NIP</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">inne (np. spółka cywilna)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:FormaWlasnosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DaneOsobyPrawnej"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci">
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<tr><td class="sublevel" colspan="2">2. Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wieczysty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci/dok:Wlasciciel">
<tr><td class="label">właściciel nieruchomości</td><td class="value"><xsl:call-template
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">współwłaściciel<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWlasna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlascicieli"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWlasna">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
        własnym</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci/dok:Wspolwlasciciel/dok:DeklaracjaWImieniuWspolwlascicieli">
<tr><td class="label">deklaracja składana w imieniu
        pozostałych 
współwłaścicieli</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci/dok:Wieczysty">
<tr><td class="label">użytkownik wieczysty</td><td class="value"><xsl:call-template 
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr><td class="label">jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
        nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:FormaWlasnosci/dok:Inny">
<tr><td class="label">inny podmiot władający nieruchomością</td><td 
class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:DaneOsobyPrawnej">
<tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
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<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PelnaNazwa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Regon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nip"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:DaneOsobyPrawnej/dok:PelnaNazwa">
<tr><td class="label">Pełna nazwa</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:DaneOsobyPrawnej/dok:Regon">
<tr><td class="label">REGON</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Skladajacy/dok:Inne/dok
:DaneOsobyPrawnej/dok:Nip">
<tr><td class="label">NIP</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresZamieszkaniaSiedziby">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:JakAdresZamieszkaniaSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="dok:InnyAdres"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady/dok
:JakAdresZamieszkaniaSiedziby">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">jak w części B.2<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:ObrebNumerDzialki"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady/dok
:JakAdresZamieszkaniaSiedziby/dok:ObrebNumerDzialki">
<tr><td class="label">3. Obręb -

numer

działki</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady/dok
:InnyAdres">
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<tr><td class="sublevel" colspan="2">inny niż w części B.2<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDomu"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObrebNumerDzialki"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady/dok
:InnyAdres/dok:Ulica">
<tr><td class="label">1. Ulica</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady/dok
:InnyAdres/dok:NrDomu">
<tr><td class="label">2. Nr

budynku</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciNaKtorejPowstajaOdpady/dok
:InnyAdres/dok:ObrebNumerDzialki">
<tr><td class="label">3. Obręb -

numer

działki</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">4.

Nieruchomość

na której

powstają

odpady

komunalne

jest:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:zamieszkala"/>
<xsl:apply-templates select="dok:niezamiszkala"/>
<xsl:apply-templates select="dok:wczesci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Domki"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">zamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkala"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala/dok:Zamieszk
ala">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ<br/>
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<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczamC"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesOplatyC"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala/dok:Zamieszk
ala/dok:OswiadczamC">
<tr><td class="label">1. Oświadczam, że na terenie

nieruchomości 
wskazanej w

części B.3 
niniejszej

deklaracji 
zamieszkuje

[osoba/osób]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala/dok:Zamieszk
ala/dok:WysokoscMiesOplatyC">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">2. Wysokość miesięcznej

opłaty za 
gospodarowanie

odpadami 
komunalnymi będzie

wynosić:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:MiesiecznaWysOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SlownieZlotych"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala/dok:Zamieszk
ala/dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:LiczbaMieszkancow">
<tr><td class="label">1. Liczba

mieszkańców</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala/dok:Zamieszk
ala/dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:StawkaOplaty">
<tr><td class="label">2. Stawka opłaty

[zł]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala/dok:Zamieszk
ala/dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:MiesiecznaWysOplaty">
<tr><td class="label">3. Miesięczna

wysokość opłaty

[zł/m-c]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:zamieszkala/dok:Zamieszk
ala/dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:SlownieZlotych">
<tr><td class="label">słownie złotych</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
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</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">niezamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkala"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁEJ, NA

KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataZaRodzajPojemnika"/>
<xsl:apply-templates 
select="dok:LacznaDeklarowanaWysokoscOplatyZNieruchomosciZamieszkalej"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SlownieZlotych"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:OplataZaRodzajPojemnika">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Wyliczenie opłaty za

dany 
rodzaj pojemnika<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:RodzajPojemnoscPojemnika"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscPojemnikowDanegoRodzaju"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozowWCiaguMiesiaca"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:MiesiecznaWysOplatyZaPojemnik"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:RodzajPojemnoscPojemnika">
<tr><td class="label">1. Rodzaj

(pojemność)

pojemnika

[litrów]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:IloscPojemnikowDanegoRodzaju">
<tr><td class="label">2. Ilość

pojemników

danego

rodzaju

[szt.]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
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match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:IloscWywozowWCiaguMiesiaca">
<tr><td class="label">3. Ilość

wywozów w

ciągu

miesiąca</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:StawkaOplaty">
<tr><td class="label">4. Stawka

opłaty za

dany rodzaj

pojemnika

[zł]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:MiesiecznaWysOplatyZaPojemnik">
<tr><td class="label">5.

Miesięczna

wysokość

opłaty za

dany rodzaj

pojemnika

[zł/m-c]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:LacznaDeklarowanaWysokoscOplatyZNieruchomosciZamieszkalej">
<tr><td class="label">Łączna deklarowana

wysokość 
opłaty z

nieruchomości

niezamieszkałej</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:niezamiszkala/dok:Niezam
ieszkala/dok:SlownieZlotych">
<tr><td class="label">słownie złotych</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">w części zamieszkała i w części 
niezamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkala"/>
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<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkala"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WCzesciZamieszkala"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Zamieszkala"
>
<tr><td class="sublevel" colspan="2">C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczamC"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesOplatyC"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Zamieszkala/
dok:OswiadczamC">
<tr><td class="label">1. Oświadczam, że na terenie

nieruchomości 
wskazanej w

części B.3 
niniejszej

deklaracji 
zamieszkuje

[osoba/osób]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Zamieszkala/
dok:WysokoscMiesOplatyC">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">2. Wysokość miesięcznej

opłaty za 
gospodarowanie

odpadami 
komunalnymi będzie

wynosić:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:MiesiecznaWysOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SlownieZlotych"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Zamieszkala/
dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:LiczbaMieszkancow">
<tr><td class="label">1. Liczba

mieszkańców</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Zamieszkala/
dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:StawkaOplaty">
<tr><td class="label">2. Stawka opłaty

[zł]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Zamieszkala/
dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:MiesiecznaWysOplaty">
<tr><td class="label">3. Miesięczna
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wysokość opłaty

[zł/m-c]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Zamieszkala/
dok:WysokoscMiesOplatyC/dok:SlownieZlotych">
<tr><td class="label">słownie złotych</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁEJ, NA

KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataZaRodzajPojemnika"/>
<xsl:apply-templates 
select="dok:LacznaDeklarowanaWysokoscOplatyZNieruchomosciZamieszkalej"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SlownieZlotych"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:OplataZaRodzajPojemnika">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Wyliczenie opłaty za

dany 
rodzaj pojemnika<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:RodzajPojemnoscPojemnika"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscPojemnikowDanegoRodzaju"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWywozowWCiaguMiesiaca"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:MiesiecznaWysOplatyZaPojemnik"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:RodzajPojemnoscPojemnika">
<tr><td class="label">1. Rodzaj

(pojemność)

pojemnika

[litrów]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:IloscPojemnikowDanegoRodzaju">
<tr><td class="label">2. Ilość

pojemników

danego

rodzaju

[szt.]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
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</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:IloscWywozowWCiaguMiesiaca">
<tr><td class="label">3. Ilość

wywozów w

ciągu

miesiąca</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:StawkaOplaty">
<tr><td class="label">4. Stawka

opłaty za

dany rodzaj

pojemnika

[zł]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:OplataZaRodzajPojemnika/dok:MiesiecznaWysOplatyZaPojemnik">
<tr><td class="label">5.

Miesięczna

wysokość

opłaty za

dany rodzaj

pojemnika

[zł/m-c]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:LacznaDeklarowanaWysokoscOplatyZNieruchomosciZamieszkalej">
<tr><td class="label">Łączna deklarowana

wysokość 
opłaty z

nieruchomości

niezamieszkałej</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:Niezamieszka
la/dok:SlownieZlotych">
<tr><td class="label">słownie złotych</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:WCzesciZamie
szkala">
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<tr><td class="sublevel" colspan="2">E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI 

ZAMIESZKAŁEJ
I W CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieWCzesciZamieszkala"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesOplatyE"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:WCzesciZamie
szkala/dok:OswiadczenieWCzesciZamieszkala">
<tr><td class="label">1. Oświadczam, że na

terenie 
nieruchomości

wskazanej
w części B.3

niniejszej deklaracji,
odpady 

komunalne
powstają 

w sposób
określony

w części C i D</td><td class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:WCzesciZamie
szkala/dok:WysokoscMiesOplatyE">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">2. Wysokość miesięcznej

opłaty za
gospodarowanie

odpadami 
komunalnymi

będzie 
wynosić:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplatyCzescZamieszkala"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplatyCzescNiezamieszkana"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaOplat"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SlownieZlotych"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:WCzesciZamie
szkala/dok:WysokoscMiesOplatyE/dok:OplatyCzescZamieszkala">
<tr><td class="label">wysokość

opłaty z

części C

[zł/m-c]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:WCzesciZamie
szkala/dok:WysokoscMiesOplatyE/dok:OplatyCzescNiezamieszkana">
<tr><td class="label">wysokość

opłaty z

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 717



części D

[zł/m-c]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:WCzesciZamie
szkala/dok:WysokoscMiesOplatyE/dok:SumaOplat">
<tr><td class="label">suma opłat

wskazanych w

części C i D

[zł/m-c]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:wczesci/dok:WCzesciZamie
szkala/dok:WysokoscMiesOplatyE/dok:SlownieZlotych">
<tr><td class="label">słownie

złotych</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:Domki">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">domki letniskowe, lub inne nieruchomości

wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez 

część
roku<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieDomki"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:Domki/dok:OswiadczenieDo
mki">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI, NA 
KTÓRYCH

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 
LETNIKOWE,

LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE,
WYKORZYSTYWANE JEDYNIE

PRZEZ
CZĘŚĆ ROKU.<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaDomkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaRycz"/>
<xsl:apply-templates select="dok:RocznaWysOplaty"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:Domki/dok:OswiadczenieDo
mki/dok:LiczbaDomkow">
<tr><td class="label">1. Liczba domków

letniskowych lub

innych nieruchomości
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wykorzystywanych na

cele

rekreacyjno-wypoczynkowe</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:Domki/dok:OswiadczenieDo
mki/dok:StawkaRycz">
<tr><td class="label">2. Ryczałtowa roczna

stawka opłaty

[zł/rok]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TypNieruchomosc/dok:Domki/dok:OswiadczenieDo
mki/dok:RocznaWysOplaty">
<tr><td class="label">Roczna wysokość

opłaty [zł/rok]</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">G. ZAŁĄCZNIKI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiSkladajacegoDeklaracje">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiSkladajacegoDeklaracje/dok:Uwagi">
<tr><td class="label">Treść</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczenie"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje/dok:Oswia
dczenie">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne 
ze stanem faktycznym.<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ImieW"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwiskoW"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
</table></td></tr>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 717



</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje/dok:Oswia
dczenie/dok:Data">
<tr><td class="label">Data</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje/dok:Oswia
dczenie/dok:ImieW">
<tr><td class="label">Imię</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template 
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje/dok:Oswia
dczenie/dok:NazwiskoW">
<tr><td class="label">Nazwisko</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">J. ADNOTACJE URZĘDU<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Tresc"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Tresc">
<tr><td class="label"> </td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Pouczenie<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wprzypadku1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wrazie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wprzypadku2"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wprzypadku3"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wprzypadku4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wprzypadku5"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jezeli"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie/dok:Wprzypadku1">
<tr><td class="label">W przypadku</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie/dok:Wrazie">
<tr><td class="label">W razie</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie/dok:Wprzypadku2">
<tr><td class="label">W przypadku</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie/dok:Wprzypadku3">
<tr><td class="label">W przypadku</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie/dok:Wprzypadku4">
<tr><td class="label">W przypadku,</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie/dok:Wprzypadku5">
<tr><td class="label">W przypadku</td><td class="value"><xsl:value-of 
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select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie/dok:Jezeli">
<tr><td class="label">Jeżeli</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Objasnienie">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Objaśnienia sposobu wypełnienia

deklaracji:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:pkt1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:pkt2"/>
<xsl:apply-templates select="dok:pkt3"/>
<xsl:apply-templates select="dok:pkt4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:pkt5"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Objasnienie/dok:pkt1">
<tr><td class="label">1</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Objasnienie/dok:pkt2">
<tr><td class="label">2</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Objasnienie/dok:pkt3">
<tr><td class="label">3</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Objasnienie/dok:pkt4">
<tr><td class="label">4</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Objasnienie/dok:pkt5">
<tr><td class="label">5</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr><td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr><td class="label">Rok</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr><td class="label">Numer systemowy osoby</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr><td class="label">Rodzaj decyzji</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr><td class="label">Numer decyzji</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr><td class="label">Waluta</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr><td class="label">Numer systemowy wniosku</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
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<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr><td class="label">Data</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr><td class="label">Okres złożenia</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr><td class="label">Data</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
<tr><td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr><td class="label">Seria i numer dokumentu</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr><td class="label">Sygnatura sprawy</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr><td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr><td class="label">Data wydania decyzji</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Podpis  wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
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<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr><td class="label">Data</td><td class="value"><xsl:value-of 
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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