
 
 

UCHWAŁA NR XLV/753/2022 
RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Chorzów oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

Rada Miasta Chorzów 
uchwala 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Chorzów, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały: 

1) nie zamieszkują mieszkańcy lub 

2) nie powstają odpady komunalne 

- zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów deklarację, o której mowa w ust. 1, w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) wzór elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości jest zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i jest dostępny 
w serwisie internetowym Miasta Chorzów, na stronie: http://www.chorzow.eu; 
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b) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.); 

c) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wysłane na adres do 
doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.); 

d) format elektroniczny danych oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie 
XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/323/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Chorzów oraz warunków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 marca 2020 r. poz. 2142). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów 
 
 

Waldemar Kołodziej 
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. N . 

Nr ewid.:  
 

D- - 
 

 

Podstawa prawna: 
   

 
Formularz ,  

,  odpady komunalne oraz 
 

: 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania wytworzenia  

 a  
w . 

 
 ul. Rynek 1, 41-  

 
Prezydent Miasta -  

   

1.  2.   3.   

4.  

5.   

B.    

6. osoba fizyczna 7. osoba prawna 

8.  

B1. 1) 
 10. Nazwisko 

  

11. PESEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 1) 

12. Data urodzenia 

 

 

 

14. Kraj wydania dokumentu 

 

B3
1) 

15  

 

16. NIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. REGON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4. Adres zamieszkania / Adres siedziby 
18. Kraj 
 

19  
 

20. Powiat 
 

21. Gmina 

 
22. Ulica 

 
23. Nr domu 

 
24. Nr lokalu 

 

25  

 
26. Kod pocztowy 

 
27. Telefon / adres email  

 

B5  ) 
28. Kraj 

 
29.  

 
30. Powiat 

 

31. Gmina 

 
32. Ulica 

 
33. Nr domu 

 
34. Nr lokalu 

 

35  

 
36. Kod pocztowy 

 
37. Telefon / adres email  

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/753/2022

Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 stycznia 2022 r.
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38. Ulica 

 
 

39. Nr domu 

 
 

40. Nr lokalu 

 
 

41. 
 n  

 
 

42  

 
 

43. Kod pocztowy 

 
 

 (   kwadrat) 
 
       44.  

 
       45.  w 

,  
komunalne 

 
     46. nie  

(dot. wymienionych  
w Uchwale w sprawie 
postanowienia 

 na 
rych  

) 

   
 

D   
 
          47. pierwsza deklaracja 
 
                                                                                                                                     o  od: ........................................................ 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
          48. nowa deklaracj  
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
                                                                                                     ........................................................ 
                                                                                                                                                                                                                                           rok 
 
          49. korekta deklaracji 
 
                                                                                                                                     o  od: ........................................................ 
                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

E  
 

komunalne) 

 
 za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
 

  

 za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
(poz. 50 x poz. 51) zamieszkuje2): 

50. 

 
 

 

x 

51. 

 
 

 

= 

52. 

 
 

/m-c 

 

  

 (dot. wykorzystywanych do prowadzenia  
,  oraz jednostek wymienionych  

 dy 
komunalne) 
F1. NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE 

I. 3) 
II. 

4) 
III. 

 
IV

wywozu* 
V  

(II x III x IV) 

Pojemnik 120 l 
53. 
 

 

54. 
 

 

55. 
 

 

56. 
 

 

Pojemnik 240 l 
57. 
 

 

58. 
 

 

59. 
 

 

60. 
 

 

Pojemnik 1100 l 
61. 
 

 

62. 
 

 

63. 
 

 

64. 
 

 
65. 
 

Pojemnik5)  

66. 
 

 

67. 
 

 

68. 
 

 

69. 
 

 
70. 
 

Pojemnik5)  

71. 
 

 

72. 
 

 

73. 
 

 

74. 
 

 
75. 
 

Pojemnik5)  

76. 
 

 

77. 
 

 

78. 
 

 

79. 
 

 
Suma    

(suma kwot z kolumny V) 
 

80. 
 

 m-c 
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* -  
 
 
 
 

nale 5, 70, 75   
 

 
 

  
1,0  
2,2  
4,3  
8,6  

13,0  
17,3  
21,7  

 

F2. METALE, TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY OPAKOWANIOWE  

I. 
3) 

II. 
4) 

III. / 
na 

 

IV
wywozu** 

V.  
(II x III x IV) 

Worek 120 l 
81. 
 

 

82. 
 

 

83. 
 

..  

84. 
 

 

Pojemnik 120 l 
85. 
 

.  

86. 
 

 

87. 
 

..  

88. 
 

.  

Pojemnik 240 l 
89. 
 

 

90. 
 

 

91. 
 

..  

92. 
 

 

Pojemnik 360 l 
93. 
 

 

94. 
 

 

95. 
 

..  

96. 
 

 

Pojemnik 1100 l 
97. 
 

.  

98. 
 

 

99. 
 

..  

100. 
 

.  
 
 

Worek 120 l     

101. 
 

.  

102. 
 

 

103. 
 

..  

104. 
 

.  
105. 
 

Pojemnik5)  

106. 
 

.  

107. 
 

 

108. 
 

..  

109. 
 

.  
110. 
 

Pojemnik5)  

111. 
 

.  

112. 
 

 

113. 
 

..  

114. 
 

.  

 
(suma kwot z kolumny V) 

 

115. 
 
 

 m-c 

F3. PAPIER 

I. 
3) 

II. 
4) 

III. / 
na 

 

IV
wywozu** 

V  
(II x III x IV) 

Worek 120 l 
116. 
 

 

117. 
 

 

118. 
 

..  

119. 
 

 

Pojemnik 120 l 
120. 
 

 

121. 
 

 

122. 
 

..  

123. 
 

 

Pojemnik 240 l 
124. 
 

 

125. 
 

 

126. 
 

..  

127. 
 

 

Pojemnik 360 l 
128. 
 

 

129. 
 

 

130. 
 

..  

131. 
 

 

Pojemnik 1100 l 
132. 
 

 

133. 
 

 

134. 
 

..  

135. 
 

 
 
 

Worek 120 l     

136. 
 

.  

137. 
 

 

138. 
 

..  

139. 
 

.  
140. 
 

Pojemnik5)  

141. 
 

.  

142. 
 

 

143. 
 

..  

144. 
 

.  
145. 
 

Pojemnik5)  

146. 
 

.  

147. 
 

 

148. 
 

..  

149. 
 

.  

 
(suma kwot z kolumny V) 

 

150. 
 
 

 m-c 
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I. 
3) 

II. 
4) 

III. / 
na 

 

IV
wywozu** 

V  
(II x III x IV) 

Worek 120 l 
151. 
 

 

152. 
 

 

153. 
 

..  

154. 
 

 

Pojemnik 120 l 
155. 
 

 

156. 
 

  

157. 
 

 ..  

158. 
 

  

Pojemnik 240 l 
159. 
 

 

160. 
 

 

161. 
 

..  

162. 
 

 

Pojemnik 360 l 
163. 
 

 

164. 
 

 

165. 
 

..  

166. 
 

 

Pojemnik 1100 l 
167. 
 

 

168. 
 

 

169. 
 

..  

170. 
 

 
 
 

Worek 120 l     

171. 
 

.  

172. 
 

 

173. 
 

..  

174. 
 

.  
175. 
 

Pojemnik5)  

176. 
 

.  

177. 
 

 

178. 
 

..  

179. 
 

.  
180. 
 

Pojemnik5)  

181. 
 

.  

182. 
 

 

183. 
 

..  

184. 
 

.  

 
(suma kwot z kolumny V) 

 

185. 
 
 

 m-c 

F5. BIOODPADY  

I. 3) 
II. 

4) 

III.  
 

IV
wywozu** 

V  
(II x III x IV) 

Worek 120 l 
186. 
 

 

187. 
 

 

188. 
 

..  

189. 
 

 

Pojemnik 120 l 
190. 
 

  

191. 
 

  

192. 
 

 ..  

193. 
 

  

Pojemnik 240 l 
194. 
 

 

195. 
 

 

196. 
 

..  

197. 
 

 

Pojemnik 360 l 
198. 
 

 

199. 
 

 

200. 
 

..  

201. 
 

 

Pojemnik 1100 l 
202. 
 

 

203. 
 

 

204. 
 

..  

205. 
 

 

 

Worek 120 l     
206. 
 

.  

207. 
 

 

208. 
 

..  

209. 
 

.  
210. 
 

Pojemnik5)  

211. 
 

.  

212. 
 

 

213. 
 

..  

214. 
 

.  
215. 
 

Pojemnik5)  

216. 
 

.  

217. 
 

 

218. 
 

..  

219. 
 

.  

 
(suma kwot z kolumny V) 

 

220. 
 

 m-c 

** -  
 
 
 
 
 

5, 110, 140, 145, 
175, 180, 210, 215   
 

 

  
1,0  
2,2  
4,3  
8,6  

13,0  
17,3  
21,7  

 
 

G.  Y ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 poz. 52 lub n um  
kwot z: poz. 52, poz. 80, poz. 115, poz. 150, poz. 185 i poz. 

220 

221. 

 
 

                    /m-c 
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H. 
ZWOLNIENIA 

 

 (
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w poz. 222 poz. 223 i poz. 224) 
 

              222.  
                jednorodzinnym6)  
                komunalne. 
 

Kwota zwolnienia  z 
komunalnymi   Rady Miasta  

 zwolnienia 
 

221 i poz. 223) 

223. 

 
 

 
 

224. 

 
 

/m-c 

 

I. :  

          225. 
- i

7)  

          226. 8) 
 

          227. Inne 
  

 

J. PODPIS 
  

8) ) 
228  i Nazwisko 

 
 

 
2.  
229  
         
 

230  
 

 
1. .  

K  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. POUCZENIE 

 
1. 

. 
2.  

a)  
b)  

zgodnie z art. 6m ust. 1, art. 6m ust. 11 ustawy 
 

3.  

 do Prezydenta 
gospodarowanie 

 
4. cji 

 
5. 

za 
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6. W przypadku prow
 

7.  2 i 3 
zawartych w 

braku  uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 
 

o podobnym charakterze. 
8. Zgodnie z art. 10 ust. 

art. 6m ust. 11 
grzywny. 

9. Zgodnie z ar  mowa w art. 6m 

karze grzywny. 
10. Z na terenie w 

w kompostowniku przy  
11.   

 rowanie odpadami komunalnymi, na indywidualny numer konta SIMP. 
12. 41  500 nek 1 

na komunikacji elektronicznej. 
13. 

 
 

 
1)  wskazanie 

. 
 

2) Zamieszkanie - 
 i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 

pielgrzymkami religijnymi. 
3) ie . 
4) 

odarowanie odpadami komunalnymi. 
5) 5, poz. 70 i poz. 75 , natomiast 

poz. 105 i 110 0 i poz. 145 5 i poz. 180 0 i poz. 215  
. 

6) Budynek mieszkalny jednorodzinny  zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy Prawo budowlane to  

  
7)  

 
8) 

 podatkowa. 
 

 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Na  ochrony o
w   

1.  -500 
 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 32 416-54-32, e-mail: iod@chorzow.eu; 
3. Pani/Pana dane osobowe 

za  
a) art. 6 ust. 1 lit c) RODO  - 

w gminach oraz ustawy Ordynacja podatkowa   
b) art. 6 ust 1 lit e) RODO  do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym; 
4. 

 
5.  
6. Pani/Pana dane  
7. zeciwu wobec 

ich przetwarzania; 
8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO 

 Stawki 2; 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie 

 
10.  
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1.  
 

 

 
1. . N kolorem 

czarnym lub granatowym. 
2.  
3. 

W  

A  
2. Ulica 

 
 
 

3. Nr domu 

 
 
 

4. Nr lokalu 

 
 
 

5. 
 

 
 
 

 

 
 

7. Kod pocztowy 

 
 

B1.1. DANE  

8  9. Nazwisko 

  

10. PESEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

 

12. NIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. REGON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.2. Adres zamieszkania / Adres siedziby 
14. Kraj 
 

15  
 

16. Powiat 
 

17. Gmina 

 
18. Ulica 

 
19. Nr domu 

 
20. Nr lokalu 

 

21  

 
22. Kod pocztowy 

 
23. Telefon / adres email  

 

B1.3.   
24. Kraj 

 
25.  

 
26. Powiat 

 

27. Gmina 

 
28. Ulica 

 
29. Nr domu 

 
30. Nr lokalu 

 

31  

 
32. Kod pocztowy 

 
33. Telefon / adres email  

 
 
 

B2.1.  

34  35. Nazwisko 

  

36. PESEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 765



Strona 2 z 2 

38. NIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. REGON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.2. Adres zamieszkania / Adres siedziby 
40. Kraj 
 

41  
 

42. Powiat 
 

43. Gmina 

 
44. Ulica 

 
45. Nr domu 

 
46. Nr lokalu 

 

47  

 
48. Kod pocztowy 

 
49. Telefon / adres email  

 

B2.3.   
50. Kraj 

 
51  

 
52. Powiat 

 

53. Gmina 

 
54. Ulica 

 
55. Nr domu 

 
56. Nr lokalu 

 

57  

 
58. Kod pocztowy 

 
59. Telefon / adres email  

 
 
 

B3.1.  

60  61. Nazwisko 

  

62. PESEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63  

 

64. NIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. REGON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.2. Adres zamieszkania / Adres siedziby 
66. Kraj 
 

67  
 

68. Powiat 
 

69. Gmina 

 
70. Ulica 

 
71. Nr domu 

 
72. Nr lokalu 

 

73  

 
74. Kod pocztowy 

 
75. Telefon / adres email  

 

B3.3.   
76. Kraj 

 
77  

 
78. Powiat 

 

79. Gmina 

 
80. Ulica 

 
81. Nr domu 

 
82. Nr lokalu 

 

83  

 
84. Kod pocztowy 

 
85. Telefon / adres email  
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<?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/fe-model-web/wzor_lokalny/7d6dm0j6ln/deklaracjaodpady2022b/" 

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

        version="1.0"> 

 <xsl:template match="/"> <xsl:for-each select="wnio:Dokument"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <style type="text/css"> html body { font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif; }  p.glowna { margin: 0px; 

}  td { vertical-align: top; padding: 3px; }  p { padding: 0px; margin: 0px; margin-top: 3px; }  p.zwykla { padding: 0px; margin-

top: 0px; border: 1px solid red; }  .dane_formularza { font-weight: bold; padding-top: 2px; }  .dane_formularza_srodek { 

font-size: small; font-weight: bold; padding-top: 0px; text-align:center; }  .etykiety_male { font-family: arial,helvetica,sans-

serif; font-size: small; }  .etykiety_mniejsze { font-size: x-small; vertical-align: top; }  .etykiety_male_inline { display: inline-

block; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small; }  .wybor { padding-bottom: 2px; }  .indeks_gorny { vertical-

align: super; font-size: x-small; }  table { layout: fixed; border-collapse: collapse; font-size: small; }  .border { border: 1px 

solid black; }  .center { text-align: center; }  .middle { vertical-align: middle; }  .min_height { height: 40px; }  .naglowki_tlo { 

background-color: #e6e6e6; }  @page { margin-top: 0.9cm; margin-left: 0.9cm; margin-right: 0.9cm; margin-bottom: 0.7cm; 

}  </style> </head> <body> <table> <tbody> <tr> <td style="border: 0px; width: 13%"></td> <td style="border: 0px; width: 

13%"></td> <td style="border: 0px; width: 13%"></td> <td style="border: 0px; width: 13%"></td> <td style="border: 0px; 

width: 12%"></td> <td style="border: 0px; width: 12%"></td> <td style="border: 0px; width: 12%"></td> <td 

style="border: 0px; width: 12%"></td> </tr> <tr> <td colspan="1" class="naglowki_tlo border center"> Nr ewid.: </td> <td 

colspan="7" class="naglowki_tlo border"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p class="glowna" style="text-

align:center;margin-top: 0px;padding:6px;"> <span> <strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Nazwa"/></strong> </span> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border" style="font-size:x-small;"> <strong>Podstawa prawna: </strong> <br/><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/PodstawaPrawna"/><br/> <strong>Składający: </strong><br/> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Skladajacy"/><br/> <strong>Termin składania: </strong> <br/> <xsl:copy-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/TerminSkladania"/><br/> <strong>Miejsce składania deklaracji: </strong> <xsl:value-

of select="TrescDokumentu/Deklaracja/MiejsceSkladania"/><br/> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo 

border" style="font-size:x-small;"> <strong>Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji: 

</strong><br/> <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/Organ"/><br/> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>A. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA</strong> </p> </td> 

</tr> <tr> <td colspan="3" class="border"> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-

space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyRodzaj) = normalize-space(' 1 ')"> <span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> 

<xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">1.</span> właściciel </span> </label> </td> <td colspan="2" class="border"> <xsl:choose> 

<xsl:when test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyRodzaj) = normalize-space(' 2 ')"> 
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<span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> 

<span class="etykiety_mniejsze">2.</span> współwłaściciel</span> </label> </td> <td colspan="3" class="border"> 

<xsl:choose> <xsl:when test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyRodzaj) = normalize-space(' 3 ')"> 

<span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span 

style="white-space: nowrap;"> <span class="etykiety_mniejsze">3.</span> użytkownik wieczysty</span> </label> </td> 

</tr> <tr> <td colspan="8" class="border"> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-

space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyRodzaj) = normalize-space(' 4 ')"> <span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> 

<xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">4.</span> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu</span> </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border"> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-

space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyRodzaj) = normalize-space(' 5 ')"> <span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> 

<xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">5.</span> inny podmiot władający nieruchomością </span> </label> <xsl:if 

test="TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyRodzaj='5'">(proszę podać jaki <strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyInny"/></strong> )</xsl:if> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong> </p> </td> </tr> 

<tr> <td colspan="4" class="border"> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-

space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyTyp) = normalize-space(' 1 ')"> <span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> 

<xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">6.</span> osoba fizyczna</span> </label> </td> <td colspan="4" class="border"> <xsl:choose> 

<xsl:when test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyTyp) = normalize-space(' 2 ')"> <span>[<b>X</b>] 

</span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">7.</span> osoba prawna </span> </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border"> 

<xsl:choose> <xsl:when test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/SkladajacyTyp) = normalize-space(' 3 ')"> 

<span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span 

style="white-space: nowrap;"> <span class="etykiety_mniejsze">8.</span> jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej</span> </label> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border" > <p class="glowna"> <strong>B1. Wypełnia osoba fizyczna</strong><span 

class="indeks_gorny">1)</span> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 9. Imię / Imiona </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/Imie"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 10. Nazwisko </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/Nazwisko"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 11. PESEL </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/Pesel"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" > <p 

class="glowna"> <strong>B2. Wypełnia się w przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora 

podatkowego</strong><span class="indeks_gorny">1)</span> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 12. Data urodzenia </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="concat(substring(TrescDokumentu/Podmiot/DataUrodzenia,9,2),'-

',substring(TrescDokumentu/Podmiot/DataUrodzenia,6,2),'-',substring(TrescDokumentu/Podmiot/DataUrodzenia,1,4))"/> 

</div> </td> <td colspan="5" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 13. Numer i seria paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/NumerInnegoDokumentu"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 14. Kraj wydania dokumentu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/KrajWydaniaInnegoDokumentu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border" > <p class="glowna"> <strong>B3. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą</strong><span 

class="indeks_gorny">1)</span> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 15. Pełna nazwa </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/PodmiotInny/Nazwa"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 16. NIP </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/PodmiotInny/Nip"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 17. REGON </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/PodmiotInny/Regon"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"  class="naglowki_tlo border"> <p 

class="glowna"> <strong>B4. Adres zamieszkania / Adres siedziby</strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" 
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class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 18. Kraj </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/Kraj"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 19. Województwo </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 20. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 21. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 22. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 23. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 24. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 25. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 26. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 27. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresZamieszkania/TelefonEmail"/> </div> 

</td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B5. Adres do doręczeń</strong> 

(gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B4) </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 28. Kraj </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/Kraj"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 29. Województwo </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 30. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 31. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 32. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 33. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 34. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 35. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 36. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 37. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Podmiot/AdresKorespondencyjny/TelefonEmail"/> </div> 

</td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 38. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 39. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 40. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/NumerLokalu"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 41. Nr działki / działek (gdy nie wypełniono poz. 39) </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/NumerDzialki"/> </div> 

</td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 42. Miejscowość </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/Miejscowosc"/> </div> 

</td> <td colspan="5" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 43. Kod pocztowy </div> <div 
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class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/KodPocztowy"/> </div> 

</td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>C1. Nieruchomość wskazana w 

części C jest:  </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border"> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-

space(TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajNieruchomosci) = normalize-space(' 1 ')"> <span>[<b>X</b>] </span> 

</xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">44.</span> zamieszkała</span> </label> </td> <td colspan="3" class="border"> <xsl:choose> 

<xsl:when test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajNieruchomosci) = normalize-space(' 2 ')"> 

<span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> 

<span class="etykiety_mniejsze">45.</span> w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady 

komunalne</span> </label> </td> <td colspan="3" class="border"> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-

space(TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajNieruchomosci) = normalize-space(' 3 ')"> <span>[<b>X</b>] </span> 

</xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">46.</span> niezamieszkała </span> </label> <br/> <span style="font-size:x-small;">(dot. 

wyłącznie jednostek wymienionych w Uchwale <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/OrganNazwa"/> w 

sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) </span> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border naglowki_tlo center 

etykiety_mniejsze"> Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E, dział G i/lub dział H </td> <td colspan="3" 

class="border naglowki_tlo center etykiety_mniejsze"> Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział E, dział F, dział G i/lub 

dział H </td> <td colspan="3" class="border naglowki_tlo center etykiety_mniejsze"> Właściciel takiej nieruchomości 

wypełnia dział F, dział G </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong> D. 

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="border"> <div> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajDeklaracji) = 

normalize-space('1')"> <span>[<b>X</b>] <span class="etykiety_mniejsze">47.</span> pierwsza deklaracja </span> 

</xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] <span class="etykiety_mniejsze">47.</span> pierwsza deklaracja </span> 

</xsl:otherwise> </xsl:choose> </div> <div style="float: right;padding-right: 20px;"> obowiązuje od: <xsl:if 

test="TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajDeklaracji='1'"><xsl:value-of select="format-

number(TrescDokumentu/Deklaracja/DataZmianyMiesiac, '00')"/>-<xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/DataZmianyRok"/> </xsl:if> <br/> <div class="center" style="font-size: x-

small;">miesiąc-rok</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border"> <div> <xsl:choose> <xsl:when 

test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajDeklaracji) = normalize-space('2')"> <span>[<b>X</b>] <span 

class="etykiety_mniejsze">48.</span> nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> 

<span>[ ] <span class="etykiety_mniejsze">48.</span> nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</span> </xsl:otherwise> 

</xsl:choose> </div> <div style="float: right;padding-right: 20px;padding-top:10px;"> data wystąpienia zmiany danych: 

<xsl:if test="TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajDeklaracji='2'"><xsl:value-of select="format-

number(TrescDokumentu/Deklaracja/DataZmianyMiesiac, '00')"/>-<xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/DataZmianyRok"/> </xsl:if> <br/> <div class="center" style="font-size: x-

small;">miesiąc-rok</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border"> <div> <xsl:choose> <xsl:when 

test="normalize-space(TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajDeklaracji) = normalize-space('3')"> <span>[<b>X</b>] <span 

class="etykiety_mniejsze">49.</span> korekta deklaracji </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] <span 

class="etykiety_mniejsze">49.</span> korekta deklaracji</span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </div> <div style="float: 

right;padding-right: 20px;"> obowiązuje od: <xsl:if test="TrescDokumentu/Deklaracja/RodzajDeklaracji='3'"><xsl:value-of 

select="format-number(TrescDokumentu/Deklaracja/DataZmianyMiesiac, '00')"/>-<xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/DataZmianyRok"/> </xsl:if> <br/> <div class="center" style="font-size: x-

small;">miesiąc-rok</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna center"> 

<strong> OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </strong> </p> </td> </tr> 

<tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"  style="border-bottom: 0px;"> <p class="glowna"> <strong> E. WYPEŁNIA 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY </strong>(w tym właściciel nieruchomości która w 

części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne) </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="padding:0px;"> <table 

style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość</strong> </td> <td rowspan="2" colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>Stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z uchwały <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/OrganNazwa"/> </strong> </td> <td rowspan="2" colspan="1" class="naglowki_tlo 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 765



border center"> <strong>Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </strong><br/> <span 

style="etykiety_mniejsze">(poz. 50 x poz. 51)</span> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje<span 

class="indeks_gorny">2)</span>: </td> </tr> <tr> <td colspan="1" class="border"> <div> <div 

class="etykiety_mniejsze">50.</div> <div class="dane_formularza_srodek" style="padding:5px;"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Zamieszkala/LiczbaMieszkancow"/> </div> <div class="center  

etykiety_mniejsze">(należy podać liczbę osób)</div> </div> </td> <td colspan="1" class="border center middle" 

style="padding: 10px;"> <div>X</div> </td> <td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">51.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek" style="padding:5px;"> <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Zamieszkala/StawkaOplaty"/> </div> <div class="center etykiety_mniejsze">(należy 

wpisać stawkę opłaty)</div> </td> <td colspan="1" class="border center middle" style="padding: 10px;"> <div>=</div> 

</td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">52.</div> <div class="dane_formularza_srodek" 

style="padding:5px;"> <xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/Zamieszkala/KwotaMiesiecznaBezZnizki"/> <span 

style="font-weight: normal;font-size: small;"> zł/m-c</span> </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border" style="border-top: 0px;"> <p class="glowna"> <strong> F. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL 

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI 

NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE </strong>(dot. części 

nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się na nieruchomości, w której w 

części zamieszkują mieszkańcy oraz jednostek wymienionych w Uchwale <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/OrganNazwa"/> w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) </p> </td> </tr> <tr> <td 

colspan="8" class="naglowki_tlo border" > <p class="glowna"> <strong> F1. NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY 

KOMUNALNE </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>I.</strong> 

Wielkości pojemników<span class="indeks_gorny">3)</span> </td> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> 

<strong>II.</strong> Stawka opłaty za odbiór odpadów<span class="indeks_gorny">4)</span> </td> <td colspan="2" 

class="naglowki_tlo border center"> <strong>III.</strong> Liczba pojemników na nieruchomości </td> <td colspan="1" 

class="naglowki_tlo border center"> <strong>IV.</strong> Częstotliwość wywozu* </td> <td colspan="1" 

class="naglowki_tlo border center"> <strong>V.</strong> Wysokość opłaty<br/> <strong>(II x III x IV)</strong> </td> </tr> 

<tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center middle"> Pojemnik 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> 

<div class="etykiety_mniejsze">53.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik1/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">54.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik1/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">55.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik1/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">56.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik1/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 240 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">57.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik2/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">58.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik2/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">59.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik2/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">60.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik2/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 1100 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">61.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik3/StawkaOplaty"/><span style="font-
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weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">62.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik3/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">63.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik3/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">64.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik3/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">65.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik4/Wielkosc"/></strong> </td> <td 

colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">66.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik4/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">67.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik4/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">68.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik4/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">69.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik4/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">70.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik5/Wielkosc"/></strong> </td> <td 

colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">71.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik5/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">72.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik5/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">73.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik5/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">74.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik5/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">75.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik6/Wielkosc"/></strong> </td> <td 

colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">76.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik6/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">77.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik6/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">78.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik6/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">79.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/Pojemnik6/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="border naglowki_tlo" style="text-

align: right;"> <strong>Suma opłat wynikająca z części F1</strong><br/> <span class="etykiety_mniejsze">(suma kwot z 

kolumny V)</span> </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">80.</div> <div 

class="dane_formularza" style="text-align: right;"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyZmieszane/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 765



normal;font-size:small;"> zł/m-c</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border naglowki_tlo" 

style="padding-bottom: 10px;"> <div class="etykiety_mniejsze" style="padding-left: 5px;">*- Częstotliwość wywozu określa 

się w następujący sposób</div> <div style="float: left;padding-right: 10px;padding-left: 5px;"> <table style="font-size: x-

small;"> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;padding-left:5px;padding-

right:5px;"><strong>Mnożnik (kolumna IV</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>Częstotliwość wywozu odpadów</strong></td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo 

center" style="padding:1px;"><strong>1,0</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;">wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>2,2</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz co 

dwa tygodnie (26 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>4,3</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz raz 

w tygodniu (52 wywozy w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>8,6</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz dwa 

razy w tygodniu (104 wywozy w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>13,0</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz 

trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>17,3</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;padding-

left:5px;padding-right:5px;">wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border 

naglowki_tlo center" style="padding:1px;"><strong>21,7</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;">wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku)</td> </tr> </table> </div> <div 

class="etykiety_mniejsze"><br/><br/><br/><br/><br/><strong>Uwaga! W przypadku posiadania na nieruchomości kilku 

pojemników o tej samej pojemności, które są opróżniane z różną częstotliwością, należy je rozpisać w pozycjach nr 65, 70, 

75 wybierając pojemności z wyżej wymienionych.</strong> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo 

border" style="border-bottom: 0px;"> <p class="glowna"> <strong> F2. METALE, TWORZYWA SZTUCZNE IODPADY 

OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border 

center"> <strong>I.</strong> Wielkości pojemników / worków<span class="indeks_gorny">3)</span> </td> <td 

colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>II.</strong> Stawka opłaty za odbiór odpadów<span 

class="indeks_gorny">4)</span> </td> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>III.</strong> Liczba 

pojemników / worków na nieruchomości </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo border center"> <strong>IV.</strong> 

Częstotliwość wywozu** </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo border center"> <strong>V.</strong> Wysokość 

opłaty<br/> <strong>(II x III x IV)</strong> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center middle"> 

Worek 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">81.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik1/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">82.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik1/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">83.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik1/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">84.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik1/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">85.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik2/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">86.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik2/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">87.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik2/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">88.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik2/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 
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middle"> Pojemnik 240 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">89.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik3/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">90.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik3/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">91.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik3/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">92.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik3/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 360 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">93.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik4/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">94.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik4/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">95.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik4/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">96.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik4/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 1100 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">97.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik5/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">98.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik5/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">99.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik5/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">100.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik5/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> Worek 

120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">101.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik6/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">102.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik6/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">103.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik6/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">104.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik6/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">105.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik7/Wielkosc"/></strong> </td> <td 

colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">106.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik7/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">107.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 765



select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik7/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">108.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik7/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">109.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik7/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">110.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik8/Wielkosc"/></strong> </td> <td 

colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">111.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik8/StawkaOplaty"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">112.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik8/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">113.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik8/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> 

<td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">114.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/Pojemnik8/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="border naglowki_tlo" style="text-

align: right;"> <strong>Suma opłat wynikająca z części F2</strong><br/> <span class="etykiety_mniejsze">(suma kwot z 

kolumny V)</span> </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">115.</div> <div 

class="dane_formularza" style="text-align: right;"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyTworzywa/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł/m-c</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" style="border-

bottom: 0px;"> <p class="glowna"> <strong> F3. PAPIER </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" 

class="naglowki_tlo border center"> <strong>I.</strong> Wielkości pojemników / worków<span 

class="indeks_gorny">3)</span> </td> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>II.</strong> Stawka 

opłaty za odbiór odpadów<span class="indeks_gorny">4)</span> </td> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border 

center"> <strong>III.</strong> Liczba pojemników / worków na nieruchomości </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo 

border center"> <strong>IV.</strong> Częstotliwość wywozu** </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo border center"> 

<strong>V.</strong> Wysokość opłaty<br/> <strong>(II x III x IV)</strong> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" 

class="naglowki_tlo border center middle"> Worek 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">116.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik1/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">117.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik1/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">118.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik1/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">119.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik1/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">120.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik2/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">121.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik2/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">122.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik2/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">123.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik2/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 
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middle"> Pojemnik 240 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">124.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik3/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">125.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik3/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">126.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik3/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">127.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik3/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 360 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">128.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik4/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">129.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik4/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">130.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik4/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">131.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik4/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 1100 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">132.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik5/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">133.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik5/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">134.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik5/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">135.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik5/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> Worek 

120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">136.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik6/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">137.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik6/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">138.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik6/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">139.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik6/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">140.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik7/Wielkosc"/></strong> </td> <td 

colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">141.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik7/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">142.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik7/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">143.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik7/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">144.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 765



select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik7/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">145.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik8/Wielkosc"/></strong> </td> <td 

colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">146.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik8/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">147.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik8/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">148.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik8/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">149.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/Pojemnik8/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="border naglowki_tlo" style="text-

align: right;"> <strong>Suma opłat wynikająca z części F3</strong><br/> <span class="etykiety_mniejsze">(suma kwot z 

kolumny V)</span> </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">150.</div> <div 

class="dane_formularza" style="text-align: right;"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyPapier/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł/m-c</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" style="border-

bottom: 0px;"> <p class="glowna"> <strong> F4. SZKŁO </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo 

border center"> <strong>I.</strong> Wielkości pojemników / worków<span class="indeks_gorny">3)</span> </td> <td 

colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>II.</strong> Stawka opłaty za odbiór odpadów<span 

class="indeks_gorny">4)</span> </td> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>III.</strong> Liczba 

pojemników / worków na nieruchomości </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo border center"> <strong>IV.</strong> 

Częstotliwość wywozu** </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo border center"> <strong>V.</strong> Wysokość 

opłaty<br/> <strong>(II x III x IV)</strong> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center middle"> 

Worek 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">151.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik1/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">152.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik1/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">153.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik1/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">154.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik1/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">155.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik2/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">156.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik2/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">157.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik2/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">158.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik2/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 240 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">159.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik3/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">160.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik3/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 
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colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">161.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik3/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">162.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik3/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 360 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">163.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik4/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">164.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik4/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">165.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik4/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">166.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik4/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center 

middle"> Pojemnik 1100 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">167.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik5/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">168.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik5/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">169.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik5/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">170.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik5/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> Worek 

120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">171.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik6/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">172.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik6/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">173.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik6/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">174.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik6/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">175.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik7/Wielkosc"/></strong> 

</td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">176.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik7/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">177.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik7/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">178.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik7/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">179.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik7/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">180.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik8/Wielkosc"/></strong> 

</td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">181.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 
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select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik8/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">182.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik8/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">183.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik8/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">184.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/Pojemnik8/KwotaMiesieczna"/><span style="font-

weight: normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="border naglowki_tlo" style="text-

align: right;"> <strong>Suma opłat wynikająca z części F4</strong><br/> <span class="etykiety_mniejsze">(suma kwot z 

kolumny V)</span> </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">185.</div> <div 

class="dane_formularza" style="text-align: right;"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadySzklo/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł/m-c</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" style="border-

bottom: 0px;"> <p class="glowna"> <strong> F5. BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE </strong> </p> </td> 

</tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>I.</strong> Wielkości pojemników / worków<span 

class="indeks_gorny">3)</span> </td> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center"> <strong>II.</strong> Stawka 

opłaty za odbiór odpadów<span class="indeks_gorny">4)</span> </td> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border 

center"> <strong>III.</strong> Liczba pojemników / worków na nieruchomości </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo 

border center"> <strong>IV.</strong> Częstotliwość wywozu** </td> <td colspan="1" class="naglowki_tlo border center"> 

<strong>V.</strong> Wysokość opłaty<br/> <strong>(II x III x IV)</strong> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" 

class="naglowki_tlo border center middle"> Worek 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">186.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik1/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">187.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik1/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">188.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik1/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">189.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik1/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center middle"> 

Pojemnik 120 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">190.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik2/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">191.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik2/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">192.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik2/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">193.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik2/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center middle"> 

Pojemnik 240 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">194.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik3/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">195.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik3/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">196.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik3/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">197.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik3/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center middle"> 

Pojemnik 360 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">198.</div> <div 
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class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik4/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">199.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik4/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">200.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik4/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">201.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik4/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="naglowki_tlo border center middle"> 

Pojemnik 1100 l </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">202.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik5/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">203.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik5/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">204.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik5/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">205.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik5/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> Worek 120 l 

</td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">206.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik6/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">207.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik6/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">208.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik6/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">209.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik6/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">210.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik7/Wielkosc"/></strong> 

</td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">211.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik7/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">212.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik7/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">213.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik7/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">214.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik7/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border center middle"> <div 

class="etykiety_mniejsze" style="text-align: left;">215.</div> Pojemnik<span class="indeks_gorny">5) </span> 

<strong><xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik8/Wielkosc"/></strong> 

</td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">216.</div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik8/StawkaOplaty"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> <td colspan="2" class="border"> <div 

class="etykiety_mniejsze">217.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik8/LiczbaPojemnikow"/></div> </td> <td 

colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">218.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik8/CzestotliwoscOdbioru"/></div> </td> <td 
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colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">219.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/Pojemnik8/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="border naglowki_tlo" style="text-align: 

right;"> <strong>Suma opłat wynikająca z części F5</strong><br/> <span class="etykiety_mniejsze">(suma kwot z kolumny 

V)</span> </td> <td colspan="2" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">220.</div> <div class="dane_formularza" 

style="text-align: right;"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Niezamieszkala/OdpadyBio/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł/m-c</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border naglowki_tlo" 

style="padding-bottom: 10px;"> <div class="etykiety_mniejsze" style="padding-left: 5px;">**- Częstotliwość wywozu 

określa się w następujący sposób</div> <div style="float: left;padding-right: 10px;padding-left: 5px;"> <table style="font-

size: x-small;"> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;padding-left:5px;padding-

right:5px;"><strong>Mnożnik (kolumna IV</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>Częstotliwość wywozu odpadów</strong></td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo 

center" style="padding:1px;"><strong>1,0</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;">wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>2,2</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz co 

dwa tygodnie (26 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>4,3</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz raz 

w tygodniu (52 wywozy w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>8,6</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz dwa 

razy w tygodniu (104 wywozy w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>13,0</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;">wywóz 

trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;"><strong>17,3</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" style="padding:1px;padding-

left:5px;padding-right:5px;">wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku)</td> </tr> <tr> <td class="border 

naglowki_tlo center" style="padding:1px;"><strong>21,7</strong></td> <td class="border naglowki_tlo center" 

style="padding:1px;">wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku)</td> </tr> </table> </div> <div 

class="etykiety_mniejsze"><br/><br/><br/><br/><br/><strong>Uwaga! W przypadku posiadania na nieruchomości kilku 

pojemników o tej samej pojemności, które są opróżniane z różną częstotliwością, należy je rozpisać w pozycjach nr 105, 

110, 140, 145, 175, 180, 210, 215  wybierając pojemności z wyżej wymienionych</strong> </div> </td> </tr> <tr> <td 

colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong> G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATYZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="naglowki_tlo 

border"> <div class="etykiety_male"> Należy wpisać kwotę z: <strong>poz. 52</strong> lub należy wpisać sumę kwot z: 

<strong>poz. 52, poz. 80, poz. 115, poz. 150, poz. 185 i poz. 220</strong> </div> </td> <td colspan="4" class="border"> 

<div class="etykiety_mniejsze">221.</div> <div class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/KwotaMiesieczna"/><span style="font-weight: normal;font-size:small;"> zł/m-

c</span></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong> H. WYPEŁNIA 

WŁAŚCICIEL BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZAMIERZAJĄCY SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI KOMPOSTUJĄCY BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY 

KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo 

border"> <div class="etykiety_male"> <strong>Oświadczenie właściciela nieruchomości:</strong> (w przypadku zamiaru 

skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć kwadrat w 

poz. 222 i wypełnić poz. 223 i poz. 224) </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border"> <div class="etykiety_male"> 

<xsl:choose> <xsl:when test="TrescDokumentu/Deklaracja/Zamieszkala/Kompostownik='1'"> <span>[<b>X</b>] </span> 

</xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze">222.</span> Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C, która jest zabudowana 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym<span class="indeks_gorny">6)</span> posiadam kompostownik przydomowy i 

kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.  </span> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" 

class="naglowki_tlo border center middle"> <div class="etykiety_male"> <strong>Kwota zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z uchwały <xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/OrganNazwa"/></strong> </div> </td> <td colspan="4" class="naglowki_tlo border 

center middle"> <strong>Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca kwotę 

zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</strong><br/> <span 

class="etykiety_mniejsze">(różnica kwot z poz. 221 i poz. 223)</span>  </td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="border"> 

<div class="etykiety_mniejsze">223.</div> <div class="dane_formularza_srodek" style="padding-top:15px;"><xsl:value-of 
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select="TrescDokumentu/Deklaracja/Zamieszkala/KwotaZwolnienia"/><span style="font-weight: normal;font-size:small;"> 

zł</span></div> <div class="etykiety_mniejsze center">(należy wpisać wysokość zwolnienia)</div> </td> <td colspan="4" 

class="border"> <div class="etykiety_mniejsze">224.</div> <div class="dane_formularza_srodek" style="padding-

top:15px;"><xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/KwotaMiesiecznaZeZnizka"/><span style="font-weight: 

normal;font-size:small;"> zł/m-c</span></div> </td> </tr>  <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" style="border-

top: 0px;"> <p class="glowna"> <strong> I. ZAŁĄCZNIKI: </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="7" class="border" 

style="border-right:0px;"> <div> <xsl:choose> <xsl:when test="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik1/Jest='1'"> 

<span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ]</span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze"> 225.</span> Załącznik ZS - informacja o danych wspólników spółki cywilnej, spółki 

nieposiadającej osobowości prawnej<span class="indeks_gorny">7)</span> </span> </div> </td> <td colspan="1" 

class="border" style="text-align: right;border-left:0px;padding-right: 10px;vertical-align:bottom;"> <span 

class="dane_formularza"><xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik1/Ilosc"/></span> szt. </td> </tr> 

<tr> <td colspan="7" class="border" style="border-right:0px;"> <xsl:choose> <xsl:when 

test="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik2/Jest='1'"> <span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> 

<span>[ ]</span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <span> <span class="etykiety_mniejsze"> 226.</span> 

Pełnomocnictwo<span class="indeks_gorny">8)</span> </span> </td> <td colspan="1" class="border" style="text-align: 

right;border-left:0px;padding-right: 10px;vertical-align:bottom;"> <span class="dane_formularza"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik2/Ilosc"/></span> szt. </td> </tr> <tr> <td colspan="7" class="border" 

style="border-right:0px;"> <xsl:choose> <xsl:when test="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik3/Jest='1'"> 

<span>[<b>X</b>] </span> </xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ]</span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <span> <span 

class="etykiety_mniejsze"> 227.</span> Inne<br/> <div class="dane_formularza" style="padding-left: 37px;"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/ZalacznikInnyOpis"/></div> </span> </td> <td colspan="1" class="border" style="text-

align: right;border-left:0px;padding-right: 10px;vertical-align:bottom;"> <xsl:if 

test="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik3/Jest='1'"> <span class="dane_formularza"><xsl:value-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik3/Ilosc"/></span> </xsl:if> szt. </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="border"> <xsl:for-each select="TrescDokumentu/Deklaracja/str:Zalaczniki/str:Zalacznik"> <span type="text"> 

<xsl:value-of select="position()"/>. <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/> (<xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>) 

</span> <br/> </xsl:for-each> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" style="border-top: 0px;"> <p 

class="glowna"> <strong> J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

</strong>(osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na 

podstawie ważnego pełnomocnictwa<span class="indeks_gorny">8)</span>) </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="border"> <div class="etykiety_mniejsze min_height"> 228. Imię i Nazwisko </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/ImieNazwiskoSkladajacy"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" 

class="border center"> <div class="etykiety_mniejsze" style="vertical-align: top;text-align: left"> 229. Data wypełnienia 

deklaracji<br/> (dzień / miesiąc / rok) </div> <div class="dane_formularza"> <br/> <xsl:value-of 

select="concat(substring(TrescDokumentu/Deklaracja/DataZlozenia,9,2),'-

',substring(TrescDokumentu/Deklaracja/DataZlozenia,6,2),'-',substring(TrescDokumentu/Deklaracja/DataZlozenia,1,4))"/> 

</div> </td> <td colspan="6" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze"> 230. Podpis składającego deklarację / osoby 

reprezentującej </div> <div  style="text-align:center;vertical-align: middle;padding: 10px;"><xsl:call-template 

name="Podpis"/></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" style="border-top: 0px;"> <p 

class="glowna"> <strong> K. ADNOTACJE URZĘDOWE </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo 

border" style="padding-bottom: 100px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border" style="border-top: 

0px;"> <p class="glowna"> <strong> L. POUCZENIE </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo 

border"> <div style="font-size: x-small;"> <xsl:copy-of select="TrescDokumentu/Deklaracja/Pouczenie"/> </div> </td> </tr> 

<tr> <td colspan="8"> <div style="font-size: x-small;"> <br/> <strong>Objaśnienia:</strong><br/> <xsl:copy-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Objasnienia"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <div style="font-size: x-

small;"><br/> <strong>Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:</strong><br/> <xsl:copy-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Rodo"/> </div> <br/><br/> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="border-top: 1px 

solid black;"> <div class="etykiety_male"> <span> <xsl:choose> <xsl:when test="normalize-

space(TrescDokumentu/Deklaracja/OswiadczenieRezygnacja) = normalize-space(' 1 ')"> <span>[<b>X</b>] </span> 

</xsl:when> <xsl:otherwise> <span>[ ] </span> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <label> <span> <xsl:copy-of 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/OswiadczenieTresc"/> </span> </label> </span> </div> </td> </tr>  </tbody> </table> 

<xsl:if test="TrescDokumentu/Deklaracja/CzyZalacznik1/Jest='1'"> <xsl:for-each 

select="TrescDokumentu/Deklaracja/Zalacznik1"> <table style="width: 100%; break-before: always;"> <tbody> <tr> <td 

style="border: 0px; width: 13%"></td> <td style="border: 0px; width: 13%"></td> <td style="border: 0px; width: 
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13%"></td> <td style="border: 0px; width: 13%"></td> <td style="border: 0px; width: 12%"></td> <td style="border: 0px; 

width: 12%"></td> <td style="border: 0px; width: 12%"></td> <td style="border: 0px; width: 12%"></td> </tr> <tr> <td 

colspan="8"> <p class="glowna"> <strong> <xsl:value-of select="Nazwa"/> </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td 

colspan="7"> </td> <td colspan="1" class="border"> <div class="etykiety_mniejsze"> 1. Nr załącznika: </div> <div 

class="dane_formularza_srodek"><xsl:value-of select="NumerZalacznika"/></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="border naglowki_tlo"> <div> <strong>Objaśnienia:</strong><br/> <xsl:copy-of select="Objasnienia"/> </div> </td> 

</tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong> A. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

DOTYCZY DEKLARACJA </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 2. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="/wnio:Dokument/TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="2" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 3. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="/wnio:Dokument/TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="2" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 4. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-

of select="/wnio:Dokument/TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/NumerLokalu"/> </div> </td> <td 

colspan="2" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 5. Nr działki / działek (należy wypełnić, gdy nie 

wypełniono poz. 39) </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="/wnio:Dokument/TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/NumerDzialki"/> </div> </td> </tr> <tr> <td 

colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 6. Miejscowość </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="/wnio:Dokument/TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="5" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 7. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="/wnio:Dokument/TrescDokumentu/Deklaracja/AdresNieruchomosci/KodPocztowy"/> </div> </td> 

</tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B1.1. DANE WSPÓLNIKA</strong> 

</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 8. Imię / Imiona </div> 

<div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika1/Imie"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 9. Nazwisko </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/Nazwisko"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 10. PESEL </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika1/Pesel"/> 

</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 11. Pełna nazwa </div> 

<div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika1/Nazwa"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 12. NIP </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/Nip"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 

13. REGON </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika1/Regon"/> </div> </td> </tr> <tr> 

<td colspan="8"  class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B1.2. Adres zamieszkania / Adres 

siedziby</strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 14. 

Kraj </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/Kraj"/> </div> </td> 

<td colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 15. Województwo </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td 

colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 16. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 17. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 18. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 19. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 20. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 21. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 22. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 23. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika1/AdresZamieszkania/TelefonEmail"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B1.3. Adres do doręczeń </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td 
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colspan="2" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 24. Kraj </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/Kraj"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 25. Województwo </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 26. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 27. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 28. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 29. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 30. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 31. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 32. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 33. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika1/AdresKorespondencyjny/TelefonEmail"/> </div> </td> 

</tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B2.1. DANE WSPÓLNIKA</strong> 

</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 34. Imię / Imiona </div> 

<div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika2/Imie"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 35. Nazwisko </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/Nazwisko"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 36. PESEL </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika2/Pesel"/> 

</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 37. Pełna nazwa </div> 

<div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika2/Nazwa"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 38. NIP </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/Nip"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 

39. REGON </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika2/Regon"/> </div> </td> </tr> <tr> 

<td colspan="8"  class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B2.2. Adres zamieszkania / Adres 

siedziby</strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 40. 

Kraj </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/Kraj"/> </div> </td> 

<td colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 41. Województwo </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td 

colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 42. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 43. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 44. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 45. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 46. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 47. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 48. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 49. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika2/AdresZamieszkania/TelefonEmail"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B2.3. Adres do doręczeń </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td 

colspan="2" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 50. Kraj </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/Kraj"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 
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min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 51. Województwo </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 52. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 53. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 54. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 55. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 56. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 57. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 58. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 59. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika2/AdresKorespondencyjny/TelefonEmail"/> </div> </td> 

</tr> <tr> <td colspan="8" class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B3.1. DANE WSPÓLNIKA</strong> 

</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 60. Imię / Imiona </div> 

<div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika3/Imie"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 61. Nazwisko </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/Nazwisko"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 62. PESEL </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika3/Pesel"/> 

</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 63. Pełna nazwa </div> 

<div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika3/Nazwa"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" 

class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 64. NIP </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/Nip"/> </div> </td> <td colspan="4" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 

65. REGON </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika3/Regon"/> </div> </td> </tr> <tr> 

<td colspan="8"  class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B3.2. Adres zamieszkania / Adres 

siedziby</strong> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 66. 

Kraj </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/Kraj"/> </div> </td> 

<td colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 67. Województwo </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td 

colspan="3" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 68. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 69. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 70. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 71. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 72. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 73. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 74. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> 

<div class="etykiety_mniejsze"> 75. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika3/AdresZamieszkania/TelefonEmail"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="8" 

class="naglowki_tlo border"> <p class="glowna"> <strong>B3.3. Adres do doręczeń </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td 

colspan="2" class="border min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 76. Kraj </div> <div class="dane_formularza"> 

<xsl:value-of select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/Kraj"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 77. Województwo </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/Wojewodztwo"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 
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min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 78. Powiat </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/Powiat"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 79. Gmina </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/Gmina"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 80. Ulica </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/Ulica"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border min_height"> <div 

class="etykiety_mniejsze"> 81. Nr domu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/NumerDomu"/> </div> </td> <td colspan="1" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 82. Nr lokalu </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/NumerLokalu"/> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 83. Miejscowość </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/Miejscowosc"/> </div> </td> <td colspan="2" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 84. Kod pocztowy </div> <div class="dane_formularza"> <xsl:value-of 

select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/KodPocztowy"/> </div> </td> <td colspan="3" class="border 

min_height"> <div class="etykiety_mniejsze"> 85. Telefon / adres email (dane nieobowiązkowe) </div> <div 

class="dane_formularza"> <xsl:value-of select="DaneWspolnika3/AdresKorespondencyjny/TelefonEmail"/> </div> </td> 

</tr>  </tbody> </table> </xsl:for-each> </xsl:if> </body> </html> </xsl:for-each> </xsl:template> <xsl:template 

name="Podpis"> <div style="font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;"> <p align="center" style="text-align: 

center;font-size: 10px;font-family: Verdana;line-height: 20px;"> <span style="font-weight: bold;"> Podpis elektroniczny 

</span><br/> <xsl:choose> <xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 0"> 

<xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu</xsl:text> 

<xsl:choose> <xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) 

&gt; 1"> <br/> <xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text> <xsl:for-each 

select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']"> <xsl:value-of select="."/> 

</xsl:for-each> </xsl:when> <xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 

'SigningTime']) = 1"> <br/> <xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text> <xsl:for-each 

select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']"> <xsl:value-of select="."/> 

</xsl:for-each> </xsl:when> <xsl:when test="0 &gt;= count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-

name() = 'SigningTime'])"> </xsl:when> </xsl:choose> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:text>Dokument nie zawiera 

podpisu</xsl:text> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <br/> </p>  </div> <div style="clear: both;"/> </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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