
UCHWAŁA NR XIX/137/2019
RADY GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061)  ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010), Rada Gminy Radziejowice  
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  położonych na terenie Gminy 
Radziejowice  w brzmieniu określonym w załącznikiu nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziejowice, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 i §2, w formie papierowej, właściciel nieruchomości  obowiązany 
jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 8, 96-325 Radziejowice;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice;

2. Deklaracje o których mowa w §1 i §2, w formie elektronicznej,  właściciel nieruchomości składa:

1) za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu, zgodnie 
z instrukcjami zawartymi na stronie http://bip.radziejowice.pl/    - elektroniczna platforma usług 
administracji publicznej;

2) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) w rozmumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

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

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji,  w formacie  XML, 
określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 i §2, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXIII/15/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 16.04.2016 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów 
i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3394).

1) zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309,poz. 1696, poz. 1815
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http://bip.radziejowice.pl/


§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Radziejowice

Jacek Krawczyński
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 LARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIDEK
DLAWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 
  

 
    

   
      

   

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010)
Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).
Termin składania:
1) 14 dni o j rucho ośc p rw go ńc lub pow t j rucho ośc o p ów o u l ych
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
 
   
  
    
     

- n �y wyp łni� w zy u po s im, zni (wi imi it mi) ub omput owo.
- Wnios od w wyp łni sn po .
- Z zn z ni p widłow go po wybo u n st pu pop z z wst wi ni zn u „X” w odpowi dni t . 

 

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

 Wójt Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice 
 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 

 1. pierwsza deklaracja

  
 

 3. korekta deklaracji
 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 2. Nazwisko / Podmiot w� ru homoś    

  

4. Identyfikator PESEL / NIP

 

  

 

3. Pierwsze imię, drugie imię

 

    

5. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

 1. właściciel  2. współwłaściciel    3. użytkownik wieczysty  
  4. jednostka organizacyjna / osoba 

posiadająca  nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu  

 5. inny podmiot władający
nieruchomością 

 

 6. osoba sprawująca zarząd nad
nieruchomością 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat  

 9. Gmina  10. Ulica 11. Nr domu  12. Nr lokalu 

 13. Miejscowość 14. Kod pocztowy 15. Poczta 

 C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części C.2)  

 16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 

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

 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

 

   
 

  

   

 

27. Adres poczty elektronicznej

 

Z łąc r 1
o Uchw ły XIX/137/2019

2.12.2019 r.

 2. nowa (kolejna) deklaracja
 zbycie nieruchomości
 ych
 ...................................

26. Numer telefonu

 1/3 

C.4 DANE KONTAKTOWE
(podanie kontaktowego numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest obowi zkowe, jednak w znacznym stopniu ułatwi i usprawni komunikację
w sprawach zwi opł tą gospod row e odp d )

- -

- -

- -

Data: 

Data: 

Data: 
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) 
 
  

   
 

28. Rodzaj współwłasności: (zaznaczyć właściwe pole)

 1. Współwłasność łączna  2. Współwłasność ułamkowa
(małżonkowie)                                    (inni)

 

  

 

29. Liczba współwłaścicieli
(jeżeli nieruchomość znajduje się
w posiadaniu trzech lub więcej osób,
do deklaracji należy dołączyć Załącznik nr 1

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
30. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 

 31. Pierwsze imię, drugie imię  
 

 

D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 32. Kraj 
 

33. Województwo 34. Powiat 

35. Gmina 
 

36. Ulica 37. Nr domu  38. Nr lokalu 
 

39. Miejscowość 
 

40. Kod pocztowy 41. Poczta 

 D.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI
(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części D.2)  
 42. Kraj 

 
43. Województwo 44. Powiat 

45. Gmina 
 

46. Ulica 47. Nr domu  48. Nr lokalu 
 

49. Miejscowość 
 

50. Kod pocztowy 51. Poczta 

 

 
 

 

 

 

 

   

G.  
 

 

63 w c , iż na terenie nieruchomości wskazanej w części
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

  

  

  

 

  

F. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE KOMPOSTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
  

 TAK NIE

 
  

64 Miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynikająca
z Uchwały Rady Gminy

 

     

 

 

 

 

 

 

62. Ośw c , że nieruchomość wskazana w części wyposażona
jest w kompostownik i zobowiązuję się do kompostowania w nim
bioodpadów, stanowiących odpady komunalne.

OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB

 

w ole 68 p s ć rtość st o ącą ró cę pom ędz k otą z poz. 66 k otą z o z poz. 67)

 2/3 

ba osób ........................................................................
(należy podać liczbę osób dorosłych i dzieci)

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

6 bliczona kwota
w z ch)

5 Łączna wysokość miesięcznej opłaty
(w pole 66 nale y wpisać wartość stanowiącą iloczyn liczby osób - poz.63
- i kwoty z poz.64)

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI, WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
JEDNORODZINNYMI, KOMPOSTUJĄCYMI BIOODPADY

....................................................................................
)

 

    

    

  

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

52. Kraj

55. Gmina

. Miejscowość59

56. Ulica

53. Województwo

60. Kod pocztowy 61. Poczta

54. Powiat

57. Nr domu 58. Nr lokalu

67. Wysokość należnego zwolnienia w złotych
cz ć 6% z k ot z poz.66)

....................................................................................
)

8 bliczona kwota
w z ch)

J. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA
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L. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Nazwa załącznika Ilość egzemplarzy 

Załącznik Nr 1   

Załącznik  

Załącznik  

M. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 75. Uwagi przyjmującego deklarację 

 
 
 
 
 
 
  

76. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

77. Podpis przyjmującego deklarację

  

 
  

N. POUCZENIE
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.). 

O. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
 
 
 

 

 

- -

et a an em Pan /Pana danych osobo ych nfo m jemy - godn e a t. 13 st. 1 st. 2 Ro o d en a Pa lament E o ejs ego Rady
(UE)2016/679 dn a 27.04.2016 . s a e och ony osób f yc nych et a an em danych osobo ych s a e s obodnego e ły
ta ch danych o a chylen a dy e ty y 95/46/ E (ogólne o o d en e o och on e danych) (D . U . UE L 04.05.2016 ., N 119, s. 1), anego dalej
s óc e "RODO”, ż:

1. Adm n st ato em Pan /Pana danych osobo ych jest ójt Gm ny Rad ejo ce, będ cy e o n em U ęd Gm ny Rad ejo ce s ed b y l.
10, 96-325 Radz j w , t l. +48 46 857-71-71, fa s +48 46 857-71-20, -ma l: rzad@radz j w .pl

2. Adm n st ato y nac ył Ins e to a Och ony Danych, tó ym może s ę Pan /Pan s onta to ać s a ach anych och on danych osobo ych,
nastę j cy s osób:
1) za p m ą po t elektro ej, w s ł ją e- l dres: d@radz j w .pl
2) p s mn na adr s s dz y Adm n strat ra.

3. P et a an e Pan /Pana danych odby a s ę eal acj adań yn aj cych sta y dn a 13 eśn a 1996 . o t yman c ystośc
o d gm nach (D . U. 2019.2010) – s c ególnośc cel stalen a yso ośc o łaty a gos oda o an e od adam om nalnym .

4. Podan e danych osobo ych jest ymog em sta o ym ma cha a te obo o y. Konse encj n e odan a danych jest b a możl ośc łożen a
de la acj o yso ośc o łaty a gos oda o an e od adam om nalnym .

5. Pan /Pana dane n e będ e a y ane nnym odm otom, yj t em odm otó a n onych do ch et a an a na odsta e e só a a.

6. Pan /Pana dane osobo e będ echo y ane jedyn e o es e n e będnym do s ełn en a cel , dla tó ego ostały eb ane l b o es e s a anym
prz p sam prawa. Po s ełn en cel , dla tó ego dane ostały eb ane, będ echo y ane jedyn e celach a ch alnych e o es yn aj cy
o o d en a P e esa Rady M n st ó s a e nst cj ancela yjnej, jednol tych ec o ych y a ó a t o a nst cj s a e o gan acj a es
d ałan a a ch ó a łado ych, chyba że e sy s c ególne stano nac ej.

7. Na asadach o eślonych e sam RODO, os ada Pan /Pan a o do ż dan a od Adm n st ato a:
a) dostę do t eśc s o ch danych osobo ych,
) spr st wan a sw h dany h s wy h, tór s n praw dł w ,
c) og an c en a et a an a s o ch danych osobo ych momenc e, gdy a dło ość et a an a danych osobo ych jest est ono ana,
d) wn s n a sprz w w prz twarzan a Pan /Pana dany h.

8. y ad st e d en a e Pan /Pana na s en a e só o och on e danych osobo ych, ysł g je Pan /Pan a o do
n es en a s a g do o gan nad o c ego, tó ym jest P e es U ęd Och ony Danych Osobo ych.

9. Pan /Pana dane osobo e będ et a ane s osób a tomaty o any o a analogo y.

10. Pan /Pana dane osobo e n e będ odlegały of lo an .

 

 

 

 

 

 

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELA (je eli występuje)

69. Imię 70. Nazwisko

71. Imię 72. Nazwisko

73. Data (dzień-miesiąc-rok) 74. Czytelny(e) podpis(y) właściciela(i) nieruchomości / osoby
reprezentujących właściciela(i) nieruchomości

łącz ć p ł m c ictw ub i kum t, z któr g w ik upr w i i
r pr z t w i wł ścici )

Podpis Podpis
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010)
Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).
Termin składania:
1) 14 dni o j rucho ośc p rw go ńc lub pow t j rucho ośc o p ów o u l ych
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
 
   
  
    
     

- n �y wyp łni� w zy u po s im, zni (wi imi it mi) ub omput owo.
- Wnios od w wyp łni sn po .
- Z zn z ni p widłow go po wybo u n st pu pop z z wst wi ni zn u „X” w odpowi dni t . 

 

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

 Wójt Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice 
 

 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 o / Podm ot ł d jący n eruchomośc ą    

  

4. Identyfikator PESEL / NIP

 

  

 

3. Pierwsze imię, drugie imię

 

    

5. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

 1. właściciel  2. współwłaściciel    3. użytkownik wieczysty  
  4. jednostka organizacyjna / osoba 

posiadająca  nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu  

 5. inny podmiot władający
nieruchomością 

 

 6. osoba sprawująca zarząd nad
nieruchomością 

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
 6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat  

 9. Gmina  10. Ulica 11. Nr domu  12. Nr lokalu 

 13. Miejscowość 14. Kod pocztowy 15. Poczta 

 C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części C.2)  

 16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 

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

 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

 

   
 

  

   

 

27. Adres poczty elektronicznej

 

Z łąc r
XIX/137/2019
9 r

26. Numer telefonu

 1/3 

C.4 DANE KONTAKTOWE
(pod e ko t ktowego u eru telefo u or dresu e- l e jest obow ą kowe, jed k w stop u uł tw uspr w ko u k ję
w spr w w ą s ste e gospod row odp d ko u l )

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 

 1. pierwsza deklaracja

  
 

 3. korekta deklaracji
 

 

 2. nowa (kolejna) deklaracja
 zbycie nieruchomości
 ych
 ...................................

- -

- -

- -

Data: 

Data: 

Data: 
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) 
 
  

   
 

28. Rodzaj współwłasności: (zaznaczyć właściwe pole)

 1. Współwłasność łączna  2. Współwłasność ułamkowa
(małżonkowie)                                    (inni)

 

  

 

29. Liczba współwłaścicieli
(jeżeli nieruchomość znajduje się
w posiadaniu trzech lub więcej osób,
do deklaracji należy dołączyć Załącznik nr 1)

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
30. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela 

 31. Pierwsze imię, drugie imię  
 

 

D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 32. Kraj 
 

33. Województwo 34. Powiat 

35. Gmina 
 

36. Ulica 37. Nr domu  38. Nr lokalu 
 

39. Miejscowość 
 

40. Kod pocztowy 41. Poczta 

 D.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI
(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części D.2)  
 42. Kraj 

 
43. Województwo 44. Powiat 

45. Gmina 
 

46. Ulica 47. Nr domu  48. Nr lokalu 
 

49. Miejscowość 
 

50. Kod pocztowy 51. Poczta 

 
 

 

 
 

 
 

53. Ulica 54. Nr domu  55. Nr lokalu 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
52. Miejscowość 

56. Numer dział 57. Obręb 

 
  

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB DLA INNEJ
NIERUCHOMOŚĆI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

58. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości wynikająca z Uchwały Rady
Gminy

 

 

 

 

 

 

 G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELA tępu )

59. Imię 60. Nazwisko

61. Imię 62. Nazwisko

63. Data (dzień/miesiąc/rok) 64. Czytelny(e) podpis(y) właściciela(i) nieruchomości / osoby
reprezentujących właściciela(i) nieruchomości

łącz ć p ł m c ictw ub i kum t, z któr g w ik
upr w i i r pr z t w i wł ścici i ruch m ści)

- -

 2/3 

Podpis Podpis

..............................................................................
(w złotych)
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J. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Nazwa załącznika Ilość egzemplarzy 

Załącznik Nr 1   

Załącznik  

Załącznik  

K. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 65. Uwagi przyjmującego deklarację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Data (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

67. Podpis przyjmującego deklarację

  

 
  

L. POUCZENIE
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.). 

M. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
 
 
 

 

 

- -

et a an em Pan /Pana danych osobo ych nfo m jemy - godn e a t. 13 st. 1 st. 2 Ro o d en a Pa lament E o ejs ego Rady
(UE)2016/679 dn a 27.04.2016 . s a e och ony osób f yc nych et a an em danych osobo ych s a e s obodnego e ły
ta ch danych o a chylen a dy e ty y 95/46/ E (ogólne o o d en e o och on e danych) (D . U . UE L 04.05.2016 ., N 119, s. 1), anego dalej
s óc e "RODO”, ż:

1. Adm n st ato em Pan /Pana danych osobo ych jest ójt Gm ny Rad ejo ce, będ cy e o n em U ęd Gm ny Rad ejo ce s ed b y
l.K b c ego 10, 96-325 Rad ejo ce, tel. +48 46 857-71-71, fa s +48 46 857-71-20,e-ma l: ad@ ad ejo ce. l

2. Adm n st ato y nac ył Ins e to a Och ony Danych, tó ym może s ę Pan /Pan s onta to ać s a ach anych och on danych osobo ych,
nastę j cy s osób:
1) a omoc oc ty ele t on c nej, ysyłaj c e-ma l na ad es: od@ ad ejo ce. l
2) semn e na ad es s ed by Adm n st ato a.

3. P et a an e Pan /Pana danych odby a s ę eal acj adań yn aj cych sta y dn a 13 eśn a 1996 . o t yman c ystośc
o d gm nach (D . U. 2019.2010) cel stalen a yso ośc o łaty a gos oda o an e od adam om nalnym .

4. Podan e danych osobo ych jest ymog em sta o ym ma cha a te obo o y. Konse encj n e odan a danych jest b a możl ośc łożen a
de la acj o yso ośc o łaty a gos oda o an e od adam om nalnym .

5. Pan /Pana dane n e będ e a y ane nnym odm otom, yj t em odm otó a n onych do ch et a an a na odsta e e só a a.

6. Pan /Pana dane osobo e będ echo y ane jedyn e o es e n e będnym do s ełn en a cel dla tó ego ostały eb ane l b o es e s a anym
e sam a a. Po s ełn en cel dla tó ego dane ostały eb ane będ echo y ane jedyn e celach a ch alnych e o es yn aj cy
o o d en a P e esa Rady M n st ó s a e nst cj ancela yjnej, jednol tych ec o ych y a ó a t o a nst cj s a e o gan acj
a es d ałan a a ch ó a łado ych, chyba że e sy s c ególne stano nac ej.

7. Na asadach o eślonych e sam RODO, os ada Pan /Pan a o do ż dan a od Adm n st ato a:
a) dostę do t eśc s o ch danych osobo ych,
b) s osto an a s o ch danych osobo ych, tó e s n e a dło e,
c) og an c en a et a an a s o ch danych osobo ych momenc e, gdy a dło ość et a an a danych osobo ych jest est ono ana,
d) n es en a s ec obec et a an a Pan /Pana danych.

8. y ad st e d en a e Pan /Pana na s en a e só o och on e danych osobo ych, ysł g je Pan /Pan a o do n es en a s a g do
o gan nad o c ego, tó ym jest P e es U ęd Och ony Danych Osobo ych.

9. Pan /Pana dane osobo e będ et a ane s osób a tomaty o any o a analogo y.

10. Pan /Pana dane osobo e n e będ odlegały of lo an .
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?> 
 
<wyr:Dokument xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd"> 
    <wyr:OpisDokumentu/> 
    <wyr:DaneDokumentu> 
        <str:Naglowek> 
            <str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych</str:NazwaDokumentu> 
        </str:Naglowek> 
        <str:Nadawcy> 
            <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika"> 
                <inst:Instytucja> 
                    <inst:NazwaInstytucji>Gmina Radziejowice</inst:NazwaInstytucji> 
                </inst:Instytucja> 
            </meta:Podmiot> 
        </str:Nadawcy> 
    </wyr:DaneDokumentu> 
    <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML"> 
        <wyr:Wartosc> 
            <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych</wyr:NazwaDokumentu> 
            <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu> 
            <wyr:PodstawaPrawna> 
                <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy> 
                <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> 
            </wyr:PodstawaPrawna> 
            <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci"> 
                <meta:Czas>2023-12-31</meta:Czas> 
            </wyr:WaznoscWzoru> 
            <wyr:OpisWzoru>deklaracja_oplata_odpady_komunalne_V1</wyr:OpisWzoru> 
        </wyr:Wartosc> 
    </wyr:TrescDokumentu> 
</wyr:Dokument> 
  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/"> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/> 
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/> 
    <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/> 
    <xs:complexType name="DokumentType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 
            <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 
            <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuType"/> 
            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="DocumentSchemaType"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/> 
        </xs:sequence> 
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    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="TrescDokumentuType"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 
                <xs:sequence> 
                    <xs:element name="ID1" type="wnio:Dokument_ID1Type"/> 
                    <xs:element name="section-1" type="wnio:Dokument_section-1Type"/> 
                    <xs:element name="ID11" type="wnio:Dokument_ID11Type"/> 
                    <xs:element name="ID29" type="wnio:Dokument_ID29Type"/> 
                    <xs:element name="ID22" type="wnio:Dokument_ID22Type"/> 
                </xs:sequence> 
            </xs:extension> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Dokument_ID1Type"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="ID97" type="wnio:Dokument_ID1_ID97Type"/> 
            <xs:element name="ID98" type="wnio:Dokument_ID1_ID98Type"/> 
            <xs:element name="ID2" type="wnio:Dokument_ID1_ID2Type"/> 
            <xs:element name="ID4" type="wnio:Dokument_ID1_ID4Type"/> 
            <xs:element name="ID10" type="wnio:Dokument_ID1_ID10Type"/> 
            <xs:element name="ID15" type="wnio:Dokument_ID1_ID15Type"/> 
            <xs:element name="ID109" type="wnio:Dokument_ID1_ID109Type"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID97Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID98Type"> 
        <xs:restriction base="xs:date"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID2Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID4Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID10Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID15Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID109Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Dokument_section-1Type"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="ID64" type="wnio:Dokument_section-1_ID64Type"/> 
            <xs:element name="ID5" type="wnio:Dokument_section-1_ID5Type"/> 
            <xs:element name="ID6" type="wnio:Dokument_section-1_ID6Type"/> 
            <xs:element name="ID19" type="wnio:Dokument_section-1_ID19Type"/> 
            <xs:element name="ID7" type="wnio:Dokument_section-1_ID7Type"/> 
            <xs:element name="ID8" type="wnio:Dokument_section-1_ID8Type"/> 
            <xs:element name="ID24" type="wnio:Dokument_section-1_ID24Type"/> 
            <xs:element name="ID25" type="wnio:Dokument_section-1_ID25Type"/> 
            <xs:element name="ID9" type="wnio:Dokument_section-1_ID9Type"/> 
            <xs:element name="ID0" type="wnio:Dokument_section-1_ID0Type"/> 
            <xs:element name="ID12" type="wnio:Dokument_section-1_ID12Type"/> 
            <xs:element name="ID13" type="wnio:Dokument_section-1_ID13Type"/> 
            <xs:element name="ID14" type="wnio:Dokument_section-1_ID14Type"/> 
            <xs:element name="ID28" type="wnio:Dokument_section-1_ID28Type"/> 
            <xs:element name="ID3" type="wnio:Dokument_section-1_ID3Type"/> 
            <xs:element name="ID27" type="wnio:Dokument_section-1_ID27Type"/> 
            <xs:element name="ID26" type="wnio:Dokument_section-1_ID26Type"/> 
            <xs:element name="ID99" type="wnio:Dokument_section-1_ID99Type"/> 
            <xs:element name="ID100" type="wnio:Dokument_section-1_ID100Type"/> 
            <xs:element name="ID101" type="wnio:Dokument_section-1_ID101Type"/> 
            <xs:element name="ID102" type="wnio:Dokument_section-1_ID102Type"/> 
            <xs:element name="ID103" type="wnio:Dokument_section-1_ID103Type"/> 
            <xs:element name="ID104" type="wnio:Dokument_section-1_ID104Type"/> 
            <xs:element name="ID105" type="wnio:Dokument_section-1_ID105Type"/> 
            <xs:element name="ID106" type="wnio:Dokument_section-1_ID106Type"/> 
            <xs:element name="ID107" type="wnio:Dokument_section-1_ID107Type"/> 
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            <xs:element name="ID108" type="wnio:Dokument_section-1_ID108Type"/> 
            <xs:element name="ID48" type="wnio:Dokument_section-1_ID48Type"/> 
            <xs:element name="ID17" type="wnio:Dokument_section-1_ID17Type"/> 
            <xs:element name="ID16" type="wnio:Dokument_section-1_ID16Type"/> 
            <xs:element name="ID96" type="wnio:Dokument_section-1_ID96Type"/> 
            <xs:element name="ID60" type="wnio:Dokument_section-1_ID60Type"/> 
            <xs:element name="ID61" type="wnio:Dokument_section-1_ID61Type"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID64Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID5Type"> 
        <xs:restriction base="oso:ImieTyp"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID6Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:osoImieTypOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID19Type"> 
        <xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID7Type"> 
        <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID8Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID24Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID25Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID9Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID0Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID12Type"> 
        <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID13Type"> 
        <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID14Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID28Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID3Type"> 
        <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID27Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID26Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID99Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID100Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID101Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID102Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID103Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID104Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID105Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID106Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID107Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID108Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID48Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID17Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:adrTelefonTypOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID16Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:adrEmailTypOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96_elementsType"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"> 
            <xs:enumeration value=""/> 
            <xs:enumeration value="1"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96Type"> 
        <xs:list itemType="wnio:Dokument_section-1_ID96_elementsType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID60Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Dokument_section-1_ID61Type"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:any maxOccurs="1" minOccurs="0" processContents="skip"/> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="format" type="xs:string"/> 
        <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/> 
        <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/> 
        <xs:attribute name="size" type="xs:string"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="Dokument_ID11Type"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="ID31" type="wnio:Dokument_ID11_ID31Type"/> 
            <xs:element name="ID33" type="wnio:Dokument_ID11_ID33Type"/> 
            <xs:element name="ID34" type="wnio:Dokument_ID11_ID34Type"/> 
            <xs:element name="ID55" type="wnio:Dokument_ID11_ID55Type"/> 
            <xs:element name="ID44" type="wnio:Dokument_ID11_ID44Type"/> 
            <xs:element name="ID35" type="wnio:Dokument_ID11_ID35Type"/> 
            <xs:element name="ID37" type="wnio:Dokument_ID11_ID37Type"/> 
            <xs:element name="ID38" type="wnio:Dokument_ID11_ID38Type"/> 
            <xs:element name="ID43" type="wnio:Dokument_ID11_ID43Type"/> 
            <xs:element name="ID46" type="wnio:Dokument_ID11_ID46Type"/> 
            <xs:element name="ID112" type="wnio:Dokument_ID11_ID112Type"/> 
            <xs:element name="ID49" type="wnio:Dokument_ID11_ID49Type"/> 
            <xs:element name="ID52" type="wnio:Dokument_ID11_ID52Type"/> 
            <xs:element name="ID65" type="wnio:Dokument_ID11_ID65Type"/> 
            <xs:element name="ID66" type="wnio:Dokument_ID11_ID66Type"/> 
            <xs:element name="ID68" type="wnio:Dokument_ID11_ID68Type"/> 
            <xs:element name="ID69" type="wnio:Dokument_ID11_ID69Type"/> 
            <xs:element name="ID70" type="wnio:Dokument_ID11_ID70Type"/> 
            <xs:element name="ID73" type="wnio:Dokument_ID11_ID73Type"/> 
            <xs:element name="ID78" type="wnio:Dokument_ID11_ID78Type"/> 
            <xs:element name="ID42" type="wnio:Dokument_ID11_ID42Type"/> 
            <xs:element name="ID79" type="wnio:Dokument_ID11_ID79Type"/> 
            <xs:element name="ID50" type="wnio:Dokument_ID11_ID50Type"/> 
            <xs:element name="ID81" type="wnio:Dokument_ID11_ID81Type"/> 
            <xs:element name="ID82" type="wnio:Dokument_ID11_ID82Type"/> 
            <xs:element name="ID84" type="wnio:Dokument_ID11_ID84Type"/> 
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            <xs:element name="ID85" type="wnio:Dokument_ID11_ID85Type"/> 
            <xs:element name="ID86" type="wnio:Dokument_ID11_ID86Type"/> 
            <xs:element name="ID83" type="wnio:Dokument_ID11_ID83Type"/> 
            <xs:element name="ID88" type="wnio:Dokument_ID11_ID88Type"/> 
            <xs:element name="ID89" type="wnio:Dokument_ID11_ID89Type"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID31Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID33Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"> 
            <xs:enumeration value=""/> 
            <xs:enumeration value="1"/> 
            <xs:enumeration value="2"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID34Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsintegerOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID55Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID44Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID35Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID37Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID38Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID43Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID46Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID112Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID49Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID52Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID65Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID66Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID68Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID69Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID70Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID73Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID78Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID42Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
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    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID79Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID50Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID81Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID82Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID84Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID85Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID86Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID83Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID88Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID89Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Dokument_ID29Type"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="ID30" type="wnio:Dokument_ID29_ID30Type"/> 
            <xs:element name="ID93" type="wnio:Dokument_ID29_ID93Type"/> 
            <xs:element name="ID36" type="wnio:Dokument_ID29_ID36Type"/> 
            <xs:element name="ID39" type="wnio:Dokument_ID29_ID39Type"/> 
            <xs:element name="ID40" type="wnio:Dokument_ID29_ID40Type"/> 
            <xs:element name="ID41" type="wnio:Dokument_ID29_ID41Type"/> 
            <xs:element name="ID91" type="wnio:Dokument_ID29_ID91Type"/> 
            <xs:element name="ID92" type="wnio:Dokument_ID29_ID92Type"/> 
            <xs:element name="ID87" type="wnio:Dokument_ID29_ID87Type"/> 
            <xs:element name="ID94" type="wnio:Dokument_ID29_ID94Type"/> 
            <xs:element name="ID95" type="wnio:Dokument_ID29_ID95Type"/> 
            <xs:element name="ID56" type="wnio:Dokument_ID29_ID56Type"/> 
            <xs:element name="ID57" type="wnio:Dokument_ID29_ID57Type"/> 
            <xs:element name="ID32" type="wnio:Dokument_ID29_ID32Type"/> 
            <xs:element name="ID58" type="wnio:Dokument_ID29_ID58Type"/> 
            <xs:element name="ID59" type="wnio:Dokument_ID29_ID59Type"/> 
            <xs:element name="ID71" type="wnio:Dokument_ID29_ID71Type"/> 
            <xs:element name="ID62" type="wnio:Dokument_ID29_ID62Type"/> 
            <xs:element name="ID63" type="wnio:Dokument_ID29_ID63Type"/> 
            <xs:element name="ID72" type="wnio:Dokument_ID29_ID72Type"/> 
            <xs:element name="ID67" type="wnio:Dokument_ID29_ID67Type"/> 
            <xs:element name="ID74" type="wnio:Dokument_ID29_ID74Type"/> 
            <xs:element name="ID75" type="wnio:Dokument_ID29_ID75Type"/> 
            <xs:element name="ID76" type="wnio:Dokument_ID29_ID76Type"/> 
            <xs:element name="ID77" type="wnio:Dokument_ID29_ID77Type"/> 
            <xs:element name="ID80" type="wnio:Dokument_ID29_ID80Type"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID30Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID93Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID36Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID39Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID40Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID41Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID91Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID92Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID87Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID94Type"> 
        <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID95Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID56Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID57Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID32Type"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value="1"/> 
            <xs:enumeration value="2"/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID58Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID59Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID71Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsintegerOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID62Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID63Type"> 
        <xs:restriction base="xs:decimal"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID72Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID67Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID74Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID75Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID76Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID77Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID80Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:complexType name="Dokument_ID22Type"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="ID23" type="wnio:Dokument_ID22_ID23Type"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:simpleType name="Dokument_ID22_ID23Type"> 
        <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/> 
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    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="xsstringOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="xs:string wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="adrKodPocztowyTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="adr:KodPocztowyTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="xsdecimalOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="xs:decimal wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="xsdateOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="xs:date wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="osoImieTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="oso:ImieTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="adrBudynekTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="adr:BudynekTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="xsbase64BinaryOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="xs:base64Binary wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="osoPESELTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="oso:PESELTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="xsintegerOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="xs:integer wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="osoCzlonNazwiskaTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="oso:CzlonNazwiskaTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="adrTelefonTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="adr:TelefonTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="adrEmailTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="adr:EmailTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="adrNazwaUlicyTypOrEmptyType"> 
        <xs:union memberTypes="adr:NazwaUlicyTyp wnio:EmptyType"/> 
    </xs:simpleType> 
    <xs:simpleType name="EmptyType"> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:enumeration value=""/> 
        </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/" 
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
version="1.0"> 
    <xsl:output encoding="utf-8" method="html"/> 
    <xsl:template match="/"> 
        <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
            <head> 
                <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych</title> 
                <meta content="" name="description"/> 
                <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type"/> 
                <style type="text/css"> 
    body { 
     background: none repeat scroll 0 0 #F3F3F3; 
     margin-left: auto; 
     margin-right: auto; 
     width: 940px; 
     font-family: Verdana; 
     font-weight: normal; 
     text-align: left; 
    } 
 
    h1.top 
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    { 
     background-color: #A30510; 
     background-image: linear-gradient(to bottom, #39A358, #067856); 
     border-radius: 4px 4px 4px 4px; 
     color: #FFFFFF; 
     font-size: 16px; 
     line-height: 40px; 
     margin-bottom: 10px; 
     padding-left: 35px; 
     font-weight: bold; 
     min-height: 40px; 
    } 
 
    h2.top { 
     font-size: 13px; 
     color: #333333; 
     line-height: 20px; 
     margin-bottom: 10px; 
     font-weight: normal; 
    } 
 
    h3.section { 
     background-color: #EEEEEE; 
     background-image: linear-gradient(to bottom, #FFFFFF, #EEEEEE); 
     padding-left: 13px; 
     font-size: 16px; 
     color: #555555; 
     line-height: 40px; 
     min-height: 40px; 
     border-top-left-radius: 10px; 
     border-top-right-radius: 10px; 
     margin: 0; 
    } 
 
    div.section 
    { 
     background-color: #FFFFFF; 
     border: 1px solid #E3E3E3; 
     border-top-left-radius: 10px; 
     border-top-right-radius: 10px; 
     margin-bottom: 10px; 
    } 
 
    table.tabview-content { 
     padding: 10px; 
     font-size: 13px; 
     width:100%; 
     background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF; 
     color: #333333; 
     table-layout: fixed; 
     margin-bottom: 10px; 
    } 
 
    table.tabview-content tr td { 
     padding: 8px 0px; 
     width: auto; 
    } 
     
    table.tabview-content.repeat,  
    table.tabview-content.repeat tr, 
    table.tabview-content.repeat tr td { 
     border: 1px solid #DDDDDD; 
     border-collapse: collapse; 
    } 
     
    table.tabview-content.repeat tr td { 
     padding: 8px 8px; 
    } 
 
    .repeatMargin { 
     margin-left: 20px; 
     margin-right: 20px; 
    } 
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    .control span.optionCheck { 
     display: inline-block; 
     width: 25px; 
    } 
 
    a { 
     color: #39A358; 
    } 
 
    a:hover { 
     color: #067856; 
    } 
    </style> 
            </head> 
            <body> 
                <div> 
                    <h1 class="top">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych</h1> 
                </div> 
                <xsl:if test="true()"> 
                    <div class="section"> 
                        <div> 
                            <h3 class="section"> 
Informacje 
</h3> 
                        </div> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Miejscowość 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID97"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Data 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID98"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>Podstawa prawna:</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>Składający:</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
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                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>Termin składania:</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>Adresat i miejsce składania:</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong>Informacje dotyczące formularza</strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                        </table> 
                    </div> 
                </xsl:if> 
                <xsl:if test="true()"> 
                    <div class="section"> 
                        <div> 
                            <h3 class="section"> 
Dane składającego deklarację 
</h3> 
                        </div> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE:</strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Imię 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID5"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
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                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Drugie imię 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID6"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Nazwisko 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID19"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="normalize-space(//ID59) != '2'"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
PESEL 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID7"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong>ADRES ZAMIESZKANIA</strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Kraj 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID24"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
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                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control databound-select1"> 
                                            <label> 
Województwo 
</label> 
                                            <div> 
                                                <span> 
                                                    <xsl:value-of select=".//ID25"/> 
                                                </span> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control databound-select1"> 
                                            <label> 
Powiat 
</label> 
                                            <div> 
                                                <span> 
                                                    <xsl:value-of select=".//ID9"/> 
                                                </span> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control databound-select1"> 
                                            <label> 
Gmina 
</label> 
                                            <div> 
                                                <span> 
                                                    <xsl:value-of select=".//ID0"/> 
                                                </span> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Ulica 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID12"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Numer domu 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID13"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
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                                            <label> 
Numer lokalu 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID14"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Miejscowość 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID28"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Kod pocztowy 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID3"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Poczta 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID27"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong>ADRES KORESPONDENCYJNY</strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Kraj 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID99"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
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                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control databound-select1"> 
                                            <label> 
Województwo 
</label> 
                                            <div> 
                                                <span> 
                                                    <xsl:value-of select=".//ID100"/> 
                                                </span> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control databound-select1"> 
                                            <label> 
Powiat 
</label> 
                                            <div> 
                                                <span> 
                                                    <xsl:value-of select=".//ID101"/> 
                                                </span> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control databound-select1"> 
                                            <label> 
Gmina 
</label> 
                                            <div> 
                                                <span> 
                                                    <xsl:value-of select=".//ID102"/> 
                                                </span> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Ulica 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID103"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Numer domu 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID104"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
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                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Numer lokalu 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID105"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control databound-select1"> 
                                            <label> 
Miejscowość 
</label> 
                                            <div> 
                                                <span> 
                                                    <xsl:value-of select=".//ID106"/> 
                                                </span> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Kod pocztowy 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID107"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Poczta 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID108"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td style="text-align: center;"> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <div align="left"> 
                                                    <b>DANE KONTAKTOWE:</b> 
                                                </div> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Telefon 
</label> 
                                            <div> 
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                                                <xsl:value-of select=".//ID17"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
E-mail 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID16"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control select"> 
                                            <label> 
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym nr telefonu i adres e-mail były przetwarzane przez Gminę Radziejowice na 
potrzeby kontaktu w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgoda może być w każdym momencie wycofana 
poprzez przesłanie żądania na adres Administratora Danych Osobowych. 
</label> 
                                            <div> 
                                                <div> 
                                                    <div> 
                                                        <xsl:choose> 
                                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID96)),' '), ' 1 ' )"> 
                                                                <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                            </xsl:when> 
                                                            <xsl:otherwise> 
                                                                <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                            </xsl:otherwise> 
                                                        </xsl:choose> 
                                                        <label> 
                                                            <span>TAK</span> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <xsl:if test="true()"> 
                            <div class="repeatMargin"> 
                                <table class="tabview-content repeat"> 
                                    <xsl:for-each select="//grid-55"> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
W przypadku jeżeli formularz sklada osoba reprezentująca właściciela(i) nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z 
którego wynika uprawnienie do reprezentowania 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID60"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control attachment"> 
                                                        <label/> 
                                                        <div> 
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                                                            <xsl:element name="a"> 
                                                                <xsl:attribute name="download"> 
                                                                    <xsl:value-of select=".//ID61/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/> 
                                                                </xsl:attribute> 
                                                                <xsl:attribute name="href"> 
                                                                    <xsl:value-of 
select="concat('data:',concat(.//ID61/str:DaneZalacznika/../@format,concat(';base64,',.//ID61/str:DaneZalacznika)))"/> 
                                                                </xsl:attribute> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID61/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/> 
                                                            </xsl:element> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                    </xsl:for-each> 
                                </table> 
                            </div> 
                        </xsl:if> 
                        <xsl:if test="true()"> 
                            <div class="section"> 
                                <div> 
                                    <h3 class="section"> 
Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji 
</h3> 
                                </div> 
                                <table class="tabview-content"> 
                                    <tr> 
                                        <td> 
                                            <xsl:if test="true()"> 
                                                <div class="control select1"> 
                                                    <label> 
                                                        <strong>OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong> 
                                                    </label> 
                                                    <div> 
                                                        <div> 
                                                            <div> 
                                                                <xsl:choose> 
                                                                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID47)),' '), ' 1 ' )"> 
                                                                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                                    </xsl:when> 
                                                                    <xsl:otherwise> 
                                                                        <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                                    </xsl:otherwise> 
                                                                </xsl:choose> 
                                                                <label> 
                                                                    <span>Pierwsza deklaracja</span> 
                                                                </label> 
                                                            </div> 
                                                            <div> 
                                                                <xsl:choose> 
                                                                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID47)),' '), ' 2 ' )"> 
                                                                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                                    </xsl:when> 
                                                                    <xsl:otherwise> 
                                                                        <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                                    </xsl:otherwise> 
                                                                </xsl:choose> 
                                                                <label> 
                                                                    <span>Nowa (kolejna) deklaracja</span> 
                                                                </label> 
                                                            </div> 
                                                            <div> 
                                                                <xsl:choose> 
                                                                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID47)),' '), ' 3 ' )"> 
                                                                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                                    </xsl:when> 
                                                                    <xsl:otherwise> 
                                                                        <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                                    </xsl:otherwise> 
                                                                </xsl:choose> 
                                                                <label> 
                                                                    <span>Korekta deklaracji</span> 
                                                                </label> 
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                                                            </div> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </xsl:if> 
                                        </td> 
                                        <td> 
                                            <xsl:if test="true()"> 
                                                <div class="control input"> 
                                                    <label> 
Data: 
</label> 
                                                    <div> 
                                                        <xsl:value-of select=".//ID51"/> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </xsl:if> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                    <tr> 
                                        <td> 
                                            <xsl:if test="true()"> 
                                                <div class="control select1"> 
                                                    <label> 
W przypadku nowej (kolejnej) deklaracji podaj przyczynę 
</label> 
                                                    <div> 
                                                        <div> 
                                                            <div> 
                                                                <xsl:choose> 
                                                                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID53)),' '), ' 1 ' )"> 
                                                                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                                    </xsl:when> 
                                                                    <xsl:otherwise> 
                                                                        <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                                    </xsl:otherwise> 
                                                                </xsl:choose> 
                                                                <label> 
                                                                    <span>Zbycie nieruchomości</span> 
                                                                </label> 
                                                            </div> 
                                                            <div> 
                                                                <xsl:choose> 
                                                                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID53)),' '), ' 2 ' )"> 
                                                                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                                    </xsl:when> 
                                                                    <xsl:otherwise> 
                                                                        <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                                    </xsl:otherwise> 
                                                                </xsl:choose> 
                                                                <label> 
                                                                    <span>Zmiana danych</span> 
                                                                </label> 
                                                            </div> 
                                                            <div> 
                                                                <xsl:choose> 
                                                                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID53)),' '), ' 3 ' )"> 
                                                                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                                    </xsl:when> 
                                                                    <xsl:otherwise> 
                                                                        <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                                    </xsl:otherwise> 
                                                                </xsl:choose> 
                                                                <label> 
                                                                    <span>Inne</span> 
                                                                </label> 
                                                            </div> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </xsl:if> 
                                        </td> 
                                        <td> 
                                            <xsl:if test="true()"> 
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                                                <div class="control textarea"> 
                                                    <label> 
Inne... 
</label> 
                                                    <div> 
                                                        <xsl:value-of select=".//ID54"/> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </xsl:if> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </div> 
                        </xsl:if> 
                    </div> 
                </xsl:if> 
                <xsl:if test="true()"> 
                    <div class="section"> 
                        <div> 
                            <h3 class="section"> 
Dane współwłaścicieli 
</h3> 
                        </div> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI</strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control select1"> 
                                            <label> 
Rodzaj współwłasności: 
</label> 
                                            <div> 
                                                <div> 
                                                    <div> 
                                                        <xsl:choose> 
                                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID33)),' '), ' 1 ' )"> 
                                                                <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                            </xsl:when> 
                                                            <xsl:otherwise> 
                                                                <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                            </xsl:otherwise> 
                                                        </xsl:choose> 
                                                        <label> 
                                                            <span>Współwłasność łączna</span> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div> 
                                                        <xsl:choose> 
                                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID33)),' '), ' 2 ' )"> 
                                                                <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                            </xsl:when> 
                                                            <xsl:otherwise> 
                                                                <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                            </xsl:otherwise> 
                                                        </xsl:choose> 
                                                        <label> 
                                                            <span>Współwłasność ułamkowa</span> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </div> 
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                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control number"> 
                                            <label> 
Liczba współwłaścicieli: 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID34"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
Szary przycisk plus pozwala na dodanie danych identyfikacyjnych kolejnego właściciela 
</label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <xsl:if test="true()"> 
                            <div class="repeatMargin"> 
                                <table class="tabview-content repeat"> 
                                    <xsl:for-each select="//grid-72"> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control output"> 
                                                        <label> 
                                                            <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td/> 
                                            <td/> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Imię 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID35"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Drugie imię 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID37"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
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                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Nazwisko 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID38"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control output"> 
                                                        <label> 
                                                            <strong>ADRES ZAMIESZKANIA WPÓŁWŁAŚCICIELA</strong> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td/> 
                                            <td/> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Kraj 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID46"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Województwo 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID112"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Powiat 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID49"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Gmina 
</label> 
                                                        <div> 
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                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID52"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td/> 
                                            <td/> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Ulica 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID65"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Nr domu 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID66"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Nr lokalu 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID68"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Miejscowość 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID69"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Kod pocztowy 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID70"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
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                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Poczta 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID73"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control output"> 
                                                        <label> 
                                                            <strong>ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI</strong> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control output"> 
                                                        <label> 
                                                            <small>Wypełnić, jeżeli adres korespondencyjny współwłaściciela jest inny niż ADRES ZAMIESZKANIA</small> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td/> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Kraj 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID79"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Województwo 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID50"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Powiat 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID81"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
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                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Gmina 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID82"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td/> 
                                            <td/> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Ulica 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID84"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Nr domu 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID85"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Nr lokalu 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID86"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                        <tr> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control databound-select1"> 
                                                        <label> 
Miejscowość 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <span> 
                                                                <xsl:value-of select=".//ID83"/> 
                                                            </span> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
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                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Kod pocztowy 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID88"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                            <td> 
                                                <xsl:if test="true()"> 
                                                    <div class="control input"> 
                                                        <label> 
Poczta 
</label> 
                                                        <div> 
                                                            <xsl:value-of select=".//ID89"/> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </xsl:if> 
                                            </td> 
                                        </tr> 
                                    </xsl:for-each> 
                                </table> 
                            </div> 
                        </xsl:if> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                        </table> 
                    </div> 
                </xsl:if> 
                <xsl:if test="true()"> 
                    <div class="section"> 
                        <div> 
                            <h3 class="section"> 
Obliczenie opłaty 
</h3> 
                        </div> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Kraj 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID93"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
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Województwo 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID36"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Powiat 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID39"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Gmina 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID40"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Ulica 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID41"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Nr domu 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID91"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Nr lokalu 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID92"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
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                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Miejscowość 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID87"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Kod pocztowy 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID94"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control input"> 
                                            <label> 
Poczta 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID95"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE KOMPOSTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong> 
                                                    <i>Oświadczam, że nieruchomość na której powstają odpady komunalne wyposażona jest w kompostownik i 
zobowiązuję się do kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne.</i> 
                                                </strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control select1"> 
                                            <label/> 
                                            <div> 
                                                <div> 
                                                    <div> 
                                                        <xsl:choose> 
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                                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID32)),' '), ' 1 ' )"> 
                                                                <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                            </xsl:when> 
                                                            <xsl:otherwise> 
                                                                <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                            </xsl:otherwise> 
                                                        </xsl:choose> 
                                                        <label> 
                                                            <span>TAK</span> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                    <div> 
                                                        <xsl:choose> 
                                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID32)),' '), ' 2 ' )"> 
                                                                <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                            </xsl:when> 
                                                            <xsl:otherwise> 
                                                                <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                            </xsl:otherwise> 
                                                        </xsl:choose> 
                                                        <label> 
                                                            <span>NIE</span> 
                                                        </label> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong> 
                                                    <i>Oświadczam, iż na terenie nieruchomości na której gromadzone są odpady komunalne wskazanej w niniejszej 
deklaracji zamieszkuje:</i> 
                                                </strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control number"> 
                                            <label/> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID71"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
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                                            <label> 
                                                <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ<b/> 
                                                </b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control number"> 
                                            <label> 
Miesięczna opłata od jednego mieszkańca 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID63"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control number"> 
                                            <label> 
Łączna wysokość miesięcznej opłaty 
</label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID72"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI, KOMPOSTUJĄCYMI ODPADY</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
Wysokość należnego zwolnienia w złotych 
</label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control number"> 
                                            <label/> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID75"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <table class="tabview-content"> 
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                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <b>MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA</b> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td/> 
                            </tr> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
Wartość stanowi różnieć pomiędzy kwotą obliczoną a kwotą zwolnienia 
</label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control number"> 
                                            <label> 
                                                <h4> 
                                                    <span style="color: #ff0000;"> 
                                                        <strong>Do zapłaty</strong> 
                                                    </span> 
                                                </h4> 
                                            </label> 
                                            <div> 
                                                <xsl:value-of select=".//ID80"/> 
                                            </div> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                        <xsl:if test="true()"> 
                            <div class="section"> 
                                <div> 
                                    <h3 class="section"> 
Pouczenie 
</h3> 
                                </div> 
                                <table class="tabview-content"> 
                                    <tr> 
                                        <td> 
                                            <xsl:if test="true()"> 
                                                <div class="control output"> 
                                                    <label> 
                                                        <h4>Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnymw administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.).</h4> 
                                                    </label> 
                                                </div> 
                                            </xsl:if> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </div> 
                        </xsl:if> 
                        <xsl:if test="true()"> 
                            <div class="section"> 
                                <div> 
                                    <h3 class="section"> 
Oświadczenie 
</h3> 
                                </div> 
                                <table class="tabview-content"> 
                                    <tr> 
                                        <td> 
                                            <xsl:if test="true()"> 
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                                                <div class="control select"> 
                                                    <label> 
                                                        <h5>Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 391 
k.p.a. §1d Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23).</h5> 
                                                    </label> 
                                                    <div> 
                                                        <div> 
                                                            <div> 
                                                                <xsl:choose> 
                                                                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(.//ID111)),' '), ' 1 ' )"> 
                                                                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span> 
                                                                    </xsl:when> 
                                                                    <xsl:otherwise> 
                                                                        <span class="optionCheck">[ ]</span> 
                                                                    </xsl:otherwise> 
                                                                </xsl:choose> 
                                                                <label> 
                                                                    <span>Rezygnuję</span> 
                                                                </label> 
                                                            </div> 
                                                        </div> 
                                                    </div> 
                                                </div> 
                                            </xsl:if> 
                                        </td> 
                                    </tr> 
                                </table> 
                            </div> 
                        </xsl:if> 
                    </div> 
                </xsl:if> 
                <xsl:if test="true()"> 
                    <div class="section"> 
                        <div> 
                            <h3 class="section"> 
Klauzula RODO 
</h3> 
                        </div> 
                        <table class="tabview-content"> 
                            <tr> 
                                <td> 
                                    <xsl:if test="true()"> 
                                        <div class="control output"> 
                                            <label> 
                                                <strong>KLAUZULA INFORMACYJNA RODO</strong> 
                                            </label> 
                                        </div> 
                                    </xsl:if> 
                                </td> 
                            </tr> 
                        </table> 
                    </div> 
                </xsl:if> 
            </body> 
        </html> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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