DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 12 maja 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 3944

Data: 2020-05-12 15:05:42

UCHWAŁA NR XX.161.2020
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) i art. 6n ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461, ze zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na wniosek Burmistrza Strumienia
Rada Miejska w Strumieniu
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie
Miejskim w Strumieniu, w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej e-deklaracją.
2. Format elektroniczny formularza e-deklaracji określony jest w formacie danych XML, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Układ informacji i powiązań między nimi w e-deklaracji jest tożsamy z wzorem deklaracji określonym
w § 1 niniejszej uchwały.
4. E-deklarację przesyła się za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej
pod adresem: www.epuap.gov.pl.
5. Przesyłaną do Urzędu Miejskiego w Strumieniu e-deklarację opatruje się albo bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany),
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 4. Traci moc:
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1) uchwała nr VII.68.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 2994 ze zm.),
2) uchwała nr VIII.75.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 3441).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Czesław Greń
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX.161.2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,
ze. zm.), zwana dalej ustawą
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy
Miejsce składania: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień. Deklaracje w formie elektronicznej przesyła się
za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Strumienia, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
Terminy składania deklaracji:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□

pierwsza deklaracja

□

zmiana danych zamieszczonych
w złożonej wcześniej deklaracji,
będących
podstawą
ustalenia
wysokości opłaty

□

korekta deklaracji – zmiana
danych zamieszczonych w złożonej
wcześniej deklaracji, nie będących
podstawą
ustalenia
wysokości
opłaty

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty (miesiąc-rok)
data zaistnienia zmiany (miesiąc-rok)

2)

1)

____-_______

____-_______

3)

korekta za okres (miesiąc-rok) : od ___-_____ do ___-_____

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)
Składający:

□ Osoba fizyczna

□ Osoba prawna
Nazwisko i Imię / Pełna nazwa

□ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób
fizycznych)
Tytuł prawny do władania nieruchomością:

NIP (dot. przedsiębiorców)

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ współużytkownik wieczysty, □ posiadacz samoistny,
□ posiadacz zależny (np. dzierżawca)....................., □ inny (np. zarządca)..........................
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Poczta:

Kod pocztowy:

Nr tel.:

Numer/y działki (dotyczy tylko nieruchomości którym nie
przypisano numeru porządkowego):

Nr domu/lokalu:

Adres e-mail:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić w przypadku adresu nieruchomości innego niż adres zamieszkania)
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:

Numer/y działki (dotyczy tylko nieruchomości którym nie przypisano numeru porządkowego):

Nr domu/lokalu:
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D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oznaczonej w części B lub C wynosi:
……….………………………
(liczba mieszkańców)

E. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x):

□ TAK

□ NIE

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. Stawka opłaty4)

……zł/osobę/miesiąc

F.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w punkcie D
F.3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (stawkę opłaty z poz. F.1. należy pomnożyć przez liczbę osób

……
……zł/miesiąc

zamieszkujących nieruchomość z poz. F.2 )

F.4. Kwota przysługującego zwolnienia4) (kwotę zwolnienia należy
pomnożyć przez liczbę mieszkańców z pozycji F.2.) Dotyczy tylko nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

……zł

F.5. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia (kwotę z pozycji
F.3. pomniejszyć o kwotę zwolnienia z poz. F.4). Wypełnić tylko
w przypadku zaznaczenia „TAK” w poz. E.

……zł/miesiąc

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani
prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu reprezentowany przez Burmistrza Strumienia
z siedzibą w Strumieniu przy ul. Rynek 4.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można
się z nim skontaktować poprzez adres email: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia
czystości i porządku na terenie gminy Strumień i tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w szczególności.:
a) prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od Pani/Pana,
jako właściciela nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Strumień, w związku ze złożeniem przez Panią/Pana deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innych wniosków dotyczących realizacji usług związanych
z systemem gospodarowania odpadami w gminie
b) realizacji zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także
jej poborem, rozliczeniem oraz ewentualną windykacją i egzekucją,
c) prowadzenia korespondencji różnymi kanałami komunikacji, związanej z gospodarką odpadami komunalnymi.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący
na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych
w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
w przypadkach i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu RODO.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pana/Pani narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
………………………….
data wypełnienia

………………………………………………………….
czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska
osoby składającej deklarację

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1438, ze zm.).
Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

OBJAŚNIENIA
1)

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Strumienia
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
2
) Zgodnie z art. 6m ust. 2 oraz ust. 4 i ust. 5 pkt 1) ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku zmiany danych. Zakazu tego nie stosuje się, gdy właściciel nieruchomości złoży nową
deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
3)
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji, w której należy wskazać okres,
którego korekta dotyczy (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).
4)
Zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX.161.2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet 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:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/DOK_v2/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="*">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy
tylko nieruchomości, na kt&#243;rych zamieszkują mieszkańcy)</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;fontfamily:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
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.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xformsrepeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeatselected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xformsrepeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;borderstyle:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-leftstyle:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-leftborder,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
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.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-leftborder * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:60px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height30 div{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.min-height100{min-height:100px}
.min-height100 div{min-height:100px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.padding-bottom5{padding-bottom:5px}
.padding-left5{padding-left:5px}
.padding-right5{padding-right:5px}
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.page{width:22cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.text-area{width:20cm}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder span{font-weight:bold}
.bolder div{font-weight:bold}
.bolder div span{font-weight:bold}
.no-bolder{font-weight:normal}
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.underline{text-decoration:underline}
.italic{font-style:italic}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.padding3{padding-left:3px;padding-top:3px;padding-bottom:3px;padding-right:3px}
.padding-left-5{padding-left:5px}
.padding-top-5{padding-top:5px}
.padding-bottom-5{padding-bottom:5px}
.padding-right-5{padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;textalign:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{fontweight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{fontweight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{fontweight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
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.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;borderbottom:0}
.subtitle1-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:small;border:0;padding:5px}
.row_dark{background-color:#DDD}
.global-form{border:0}
.title-zalacznik{font-size:20px}
.section-indent{margin-left:0;border-left:none}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="form-name text-center" >
<div class="form-sign" >
<br/>
</div><div >
DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI<br/>(dotyczy tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)<br/>
</div>
</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r.,
poz. 2010, ze. zm.), zwana dalej ustawą
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
Składający:
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</div></td><td ><div style="width:100%;">
Deklaracja przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w
ustawy
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
Miejsce składania:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
<span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != ''">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
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<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Uwagi) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Uwagi" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><br/>Deklaracje w formie elektronicznej przesyła się za pośrednictwem Platformy
Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
<span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != ''">
<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
</xsl:when>

Poz. 3944

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 14 –

<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
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</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
Terminy składania deklaracji:
</div></td><td ><div style="width:100%;">
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych<br/>2)
w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
<div class="title" >
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable section-indent" >
<div class="padding5" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="field-label text-left text-top"><div style="width:100%;">
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
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<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)=&#39;P&#39;">
data powstania obowiązku ponoszenia opłaty (miesiąc-rok)<sup >
1)
</sup><div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZloz
enia) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia
" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
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</div>

</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='Z'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
zmiana danych zamieszczonych w złożonej wcześniej deklaracji, będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
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<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)=&#39;Z&#39;">
data zaistnienia zmiany (miesiąc-rok)<sup >
2)
</sup><div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmi
any) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
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<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
korekta deklaracji – zmiana danych zamieszczonych w złożonej wcześniej deklaracji, nie
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozenia)=&#39;K&#39;">
korekta za okres (miesiąc-rok)<sup >
3)
</sup><div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
kty) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty"
/>
</span>
</xsl:when>
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<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><div class="field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKore
ktyDo) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataKorekty
Do" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
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</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:none;">
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"
>
<div class="padding5" >
<div class="wrap field" >
<div class="field-label">Składający</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='1'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='2'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
Osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='3'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
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Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>
</div>
</xsl:for-each><div >
<xsl:if test="false()">

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
Nazwisko i Imię / Pełna nazwa
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
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</xsl:choose>

</div>

</div><span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:Imie) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-bottom:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
PESEL (osoby fizyczne)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != ''">
<span class="field-text">
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<xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><br/>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
REGON (nie dotyczy osób fizycznych)
</div><br/>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
NIP (dot. przedsiębiorców)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:NIP) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:NIP"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
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</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<table

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
Nazwisko i Imię / Pełna nazwa
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
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</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-bottom:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
PESEL (osoby fizyczne)
</div><br/>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
REGON (nie dotyczy osób fizycznych)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><span >&#160;</span>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
NIP (dot. przedsiębiorców)
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
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<xsl:choose>
<xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:NIP) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<div class="padding5" style="border-bottom:none;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Tytuł prawny do władania nieruchomością:</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
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</xsl:choose>
</div>
właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='5'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='6'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='3'">X</xsl:when>
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<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
posiadacz zależny (np. dzierżawca)&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
inny (np. zarządca)&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left"><div style="width:100%;">
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<xsl:if test="string(wnio:RodzajPodmiotu)=&#39;9&#39; or
string(wnio:RodzajPodmiotu)=&#39;7&#39;">
np :<span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:RodzajPodmiotuInny) != ''">
<xsl:value-of select="wnio:RodzajPodmiotuInny" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</xsl:if>
</div></td><xsl:if test="false()">
<td style="border-bottom:1px solid black;width:100%;"><table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
np :<div class="input-long field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:RodzajPodmiotuInny) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:RodzajPodmiotuInny" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
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</tr>
</table></td>
</xsl:if>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="subtitle1" >
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
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</div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
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<table class="field-label" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td >Nr domu/Nr lokalu</td>
</tr>
</table><div >
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div><xsl:if test="string(adr:Lokal) !=&#39;&#39;">
<div style="display:inline-block;">
/
</div><div class="field" style="border-left-width:0;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
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</div>

</div>
</xsl:if>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Poczta</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Poczta) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Poczta" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

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

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
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</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr tel.</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(../adr:Kontakt/adr:Telefon) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDaneDo
datkowe">
<div class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
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<td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Numer/y działki</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Adres e-mail:</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email)
!= ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
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</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
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<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
<table class="field-label" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td >Nr domu/Nr lokalu</td>
</tr>
</table><div >
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="full-width field-value" >

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

<div class="full-width">

– 39 –

Poz. 3944

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div><xsl:if test="string(adr:Lokal) !=&#39;&#39;">
<div style="display:inline-block;">
/
</div><div class="field" style="border-left-width:0;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</xsl:if>
</div>
</div></td>
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</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Poczta</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Poczta) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Poczta" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

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

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
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</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Nr tel.</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(../adr:Kontakt/adr:Telefon) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDaneDo
datkowe">
<div class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Numer/y działki (dotyczy tylko nieruchomości którym nie przypisano
numeru porządkowego):</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki) != ''">
<span class="field-text">
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<xsl:value-of
select="wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-label">Adres e-mail:</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when
test="string(//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:E
mail) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
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</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE<span class="italic" >
(wypełnić w przypadku adresu nieruchomości innego niż adres zamieszkania)
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ></td><td class="table-with-borders"><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres">
<div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-label">Gmina</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Gmina) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
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</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-label">Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-label">Ulica</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Ulica) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 45 –

Poz. 3944

</div>
</div></td><td style="width:44%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-label">Nr domu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Budynek) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

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

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Lokal) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</xsl:when>
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<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td colspan="4"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
Numer/y działki (dotyczy tylko nieruchomości którym nie przypisano numeru porządkowego):
</div><div class="field" >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="../wnio:Dzialki/wnio:Dzialka/wnio:NrDzialki" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>

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

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 47 –

Poz. 3944

</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc">
<div class="padding5" >
Oświadczam, że liczba osób<span class="bolder" >
zamieszkałych
</span>na terenie nieruchomości oznaczonej w części B lub C wynosi:<div class="input-short-centerbold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob)
!= ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>
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</div>(liczba mieszkańców) .
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
E. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5"><div style="width:100%;">
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne (zaznaczyć właściwy element):<div class="separate-lines field" >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
TAK&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nierucho
mosc/wnio:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
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<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
NIE&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-left bolder darker" style="border-bottom:1px solid
black;width:60%;"><div style="width:100%;">
F.1. Stawka opłaty<sup >
4)
</sup>
</div></td><td class="editable text-right text-middle" style="border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
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<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Stawka) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-bottom:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
zł/osobę/miesiąc
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-left bolder darker" style="border-bottom:1px solid
black;width:60%;"><div style="width:100%;">
F.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w punkcie D
</div></td><td class="editable text-right text-middle" style="border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span class="input-short-center" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != ''">
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
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</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-bottom:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-left bolder darker" style="border-bottom:1px solid
black;width:60%;"><div style="width:100%;">
F.3.<span class="bolder" >
Wysokość opłaty miesięcznej
</span>za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br/>(stawkę opłaty z poz. F.1. należy pomnożyć
przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość z poz. F.2 )
</div></td><td class="editable text-right text-middle" style="border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Suma) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-bottom:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 52 –

Poz. 3944

zł/miesiąc
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-left bolder darker" style="border-bottom:1px solid
black;width:60%;"><div style="width:100%;">
F.4.<span class="bolder" >
Kwota przysługującego zwolnienia<sup >
4)
</sup>
</span><br/>(kwotę zwolnienia należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców z pozycji
F.2.)<br/>Dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
</div></td><td class="editable text-right text-middle" style="border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:SumaZwolnienie) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie"
/>
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-bottom:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
zł
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</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-left bolder darker" style="border-bottom:1px solid
black;width:60%;"><div style="width:100%;">
F.5.<span class="bolder" >
Wysokość opłaty miesięcznej
</span>za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia (kwotę z pozycji
F.3. pomniejszyć o kwotę zwolnienia z poz. F.4). Wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „TAK” w
poz. E.
</div></td><td class="editable text-right text-middle" style="border-bottom:1px solid black;borderleft:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:SumaPoZwolnieniu) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-bottom:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
zł/miesiąc
</div></td>
</tr>
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</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-center" style="border-bottom:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-justify"><div style="width:100%;">
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z
tym związanych.<br/>1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w
Strumieniu reprezentowany przez Burmistrza Strumienia z siedzibą w Strumieniu przy<span
style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
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</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>.<br/>2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, który nadzoruje
prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować poprzez adres email:<span
style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Email) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>, tel.<span style="display:inline-block;">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Kontakt/adr:Telefon) != ''">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><br/>3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania obowiązkowych zadań
własnych gminy w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy Strumień i tworzenia
warunków niezbędnych do ich utrzymania, w szczególności.:<br/>a)prowadzenia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od Pani/Pana, jako
właściciela nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Strumień, w związku ze złożeniem przez
Panią/Pana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innych
wniosków dotyczących realizacji usług związanych z systemem gospodarowania odpadami w
gminie<br/>b) realizacji zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej poborem, rozliczeniem oraz ewentualną
windykacją i egzekucją,<br/>c) prowadzenia korespondencji różnymi kanałami komunikacji,
związanej z gospodarką odpadami komunalnymi.<br/>4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze
wynikający z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.<br/>5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym
organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.<br/>6. Pana/Pani dane
osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania danych
wskazanych w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 56 –

Poz. 3944

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.<br/>7.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w przypadkach i na zasadach
przewidzianych w rozporządzeniu RODO.<br/>8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pana/Pani narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.<br/>9. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.<br/>10. Pana/Pani dane osobowe nie
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
</div><div class="section-indent editable" >
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="height50" style="width:50%;"><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis">
<div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
Imie i nazwisko
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:Imie) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
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</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
Podpis
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
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<xsl:when test="string(../ds:Object/descendant::*[local-name() =
&#39;SigningTime&#39;]) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field" >
<div class="field-label">Data wypełnienia</div>
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypeln
ienia) != ''">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnieni
a" />
</span>
</xsl:when>
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<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
<div class="title" >
H. ADNOTACJE ORGANU
</div><div class="section-indent editable" >
<div class="darker" >
<br/><br/><br/>
</div>
</div>
</div><br/><div class="darker" style="border:1px solid black;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">
POUCZENIE
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-justify bolder"><div style="width:100%;">
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz.
1438, ze zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 60 –

Poz. 3944

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-justify"><div style="width:100%;">
Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a
w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.
</div></td>
</tr>
</table><br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
OBJAŚNIENIA
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5 text-justify"><div style="width:100%;">
1) Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza
Strumienia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.<br/>2) Zgodnie z art. 6m ust. 2 oraz ust. 4 i ust. 5 pkt 1)
ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres
wsteczny, z wyjątkiem przypadku zmiany danych. Zakazu tego nie stosuje się, gdy właściciel
nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6
miesięcy od dnia tego zdarzenia.<br/>3) Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie
korygującej deklaracji, w której należy wskazać okres, którego korekta dotyczy (art. 81 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).<br/>4) Zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w
Strumieniu.
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