
UCHWAŁA NR XIX/459/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Określa się w załączniku nr 1 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Określa się w załączniku nr 2 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości – w związku z częściowym zwolnieniem 
właścicieli z opłaty określonym w odrębnej uchwale Rady Miasta Katowice.

§ 2. 1. Określa się w załączniku nr 3 do uchwały wzór Informacji dotyczącej rodzin wielodzietnych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 sporządzają właściciele nieruchomości, jeśli na terenie ich 
nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne i dołączają ją do deklaracji, o której mowa w § 1 
ust. 2 uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonych w § 1 wraz z załącznikiem określonym w § 2 ust. 1 za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w formacie 
danych XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 ust. 2 w formacie danych XML wraz 
z wzorem Informacji wskazanej w § 2 ust. 1 w formacie danych XML oraz układ informacji i powiązań między 
danymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Deklaracje określone w §1 wraz z załącznikiem określonym w § 2 ust. 1 składane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej mogą być przesłane za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
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5. Deklaracje wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 2 ust. 1 muszą być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Deklaracje i załączniki przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być 
znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Katowice w momencie otrzymania deklaracji 
wraz z załącznikami automatycznie generuje urzędowe poświadczenie przedłożenia.

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

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć pierwszą 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. 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 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej ze zmianą danych zawartych w Informacji (załącznik nr 
3 do uchwały) właściciele są zobowiązani złożyć nową Informację wraz z deklaracją określoną w § 1 
ust. 2 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 lub ust. 2 wraz z Informacją określoną w § 2 właściciele 
nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXIV/499/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. 
poz. 2736) oraz uchwała nr XXXVI/695/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2017 r. poz. 925).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski
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DOK-1
Nr deklaracji DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nr ewidencyjny

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -

Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym .

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.).

Składający: Formularz deklaracji przeznaczony dla właściaeli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta 
Katowice. Przez właśaciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość je st zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym 
ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściaela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu 
obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Termin składania: -  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchom ości pierwszego mieszkańca,

-  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania 
deklaracji:

Urząd Miasta Katowice

Nazwa i adres 
siedziby organu:

PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty)

1. □  Pierwsza deklaracja1) Data powstania obowiązku:

(należy podać miesiąc i rok)

2. □  Nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą Data wystąpienia zmiany:
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi2) (należy podać miesiąc i rok)

3. □  Korekta deklaracji3) Korekta obowiązuje od:

(należy podać miesiąc i rok)

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
4. Gmina 5. Ulica

KATOWICE
6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Kod pocztowy

4 0 -

C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALr YMI
(wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszku ą mieszkańcy )

Oświadczam, że na 
terenie nieruchomości 
wskazanej w części B 
zamieszkuje:

9. Liczba osób

osoba/y

X
10. Stawka opłaty

zł

11. Wysokość opłaty*

zł/mies.

*Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miast a Katowice.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/459/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.
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D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

13. □  Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca
12. □  Właściciel nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

15. □  Współwłaściciel 16. □  Użytkownik wieczysty

14. □  Inny podmiot (jaki?)

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

17. □  Osoba fizyczna 18. □  Osoba prawna

19. □  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości 
prawnej

E.1. Wypełnia osoba fizyczna
20. Imię i nazwisko 21. Numer PESEL

22. Imię ojca 23. Imię matki 24. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

- -

E.2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej5)

25. Pełna nazwa podmiotu

26. Identyfikator NIP 27. Identyfikator REGON

F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat

31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy

-

37. Numer telefonu (jeżeli posiada) 38. Adres e-mail (jeżeli posiada)

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie F)
39. Kraj 40. Województwo 41. Powiat

42. Gmina 43. Ulica 44. Nr domu 45. Nr lokalu

46. Miejscowość 47. Kod pocztowy

-
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H. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

48. □  Pełnomocnictwo6'

49. □  Inne:

I. UWAGI PODATNIKA
""50

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 
ważnego pełnomocnictwa._________________________________

51. Imię/Imiona 52. Nazwisko/Nazwiska

53. Data wypełnienia deklaracji 54. Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby reprezentującej 
właściciela7'

(dzień, miesiąc, rok)

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data Podpis

POUCZENIE:

W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Katowice terminach kwoty opłaty z poz. 11 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 
z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 da nych) -  zwane dalej "RODO" -  informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, 
e-mail: u rza d_mi asta@ka towi ce.eu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym związanego 
z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. c) RODO.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania 
na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lu b ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na a dres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji, a w konsekwencji wszczęcie postępowania 
z urzędu.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

OBJAŚNIENIA:

* wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.
1) Pierwszą deklarację składa się w następującym przypadku: w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego 
(tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości 
uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
2) Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
-  np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości.
3) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu 
nieruchomości, danych o nieruchomości.
4) Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, w pkt E.1. lub E.2. należy 
wpisać dane właściciela nieruchomości.
5) Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę -  w części E, E.2. niniejszej deklaracji należy wpisać dane podmiotu 
reprezentowanego np. dane Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest deklaracja.
6) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie 
przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty).
7) Podpis na deklaracji składa:
-  osoba fizyczna, albo
-  osoba/y reprezentująca/e osobę prawną, fizyczną albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
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DOK-2
Nr deklaracji DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nr ewidencyjny

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy-
częściowe zwolnienie z opłaty

Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym .

P o d s ta w a  p ra w n a : U s t a w a  z d n ia  13 w r z e ś n ia  1996r. o u trzy m a n iu  c z y s to ś c i i  p o rzą d k u  w  g m in a ch  (D z . U. z 2 0 1 9 r., p o z . 2 0 1 0  ze  zm .).

S k ła d a ją c y : F o rm u la r z  d e k la ra c ji p rz e z n a c z o n y  d la  w ła ś c ic ie l i  n ie ru c h o m o ś a  za m ie s z k a ły c h  p o ło żo n y c h  na t e re n ie  m iasta 
K a to w ic e . P rze z w ła ś c ic ie la  n ie ru ch o m o śc i ro zu m ie  s ię  ró w n ie ż  w sp ó łw ła śc ic ie li, u ż y tk o w n ik ó w  w ieczystych  oraz 

je d n o s t k i o rg a n iza c y jn e  i o s o b y  p o s ia d a ją c e  n ie ru c h o m o ś c i w  za rz ą d z ie  lu b  u ży tk o w a n iu , a ta k ż e  in n e  pod m io ty 
w ła d a ją c e  n ie r u c h o m o ś a ą . J e ż e l i  n ie ru c h o m o ś ć  j e s t  z a b u d o w a n a  b u d y n k ie m  w ie lo lo k a lo w y m , w  któ rym  

u s ta n o w io n o  o d rę b n ą  w ła s n o ś ć  lo k a lu , o b o w ią z k i w ła ś c ic ie la  n ie ru c h o m o ś a  w s p ó ln e j o ra z  w ła ś c ic ie la  lo kalu  

o b c ią ż a ją  w sp ó ln o tę  m ie s zk a n io w ą  a lb o  sp ó łd z ie ln ię  m ie szk a n io w ą .

T e r m in  sk ła d a n ia : -  14 d n i o d  d n ia  za m ie szk a n ia  n a  d a n e j n ie ru c h o m o ś c i p ie rw sze g o  m ie s z k a ń c a ,

-  d o  10 d n ia  m ie s ią ca  n a stę p u ją ce g o  p o  m ie s ią cu , w  któ ry m  n a stą p iła  zm ia n a .

M ie js c e  sk ła d a n ia  

d e k la ra c ji:
Urząd Miasta Katowice

N a z w a  i a d re s  

s ie d z ib y  o rg a n u :

PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty)

1. □  Pierwsza deklaracja1) Data powstania obowiązku:

(należy podać miesiąc i rok)

2. □  Nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą Data wystąpienia zmiany:
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi2) (należy podać miesiąc i rok)

3. □  Korekta deklaracji3) Korekta obowiązuje ock

(należy podać miesiąc i rok)

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
4. Gmina 5. Ulica

KATOWICE
6. Nr domu 7. Nr lokalu 8. Kod pocztowy

4 0 -

C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

Oświadczam, że na 
terenie nieruchomości 
wskazanej w części B 
zamieszkuje:

9. Liczba osób 10.Stawka opłaty ll.W ysokość opłaty*

X —

osoba/y zł zł/mies.

*Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miast a Katowice.
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C.1. Wysokość opłaty podlegająca zwolnieniu
12. Liczba osób zamieszkujących 

na nieruchomości podlegająca 
zwolnieniu na podstawie 
uchwały Rady Miasta Katowice X

13. Wysokość 
zwolnienia**

X

14.Stawka
opłaty

15.Kwota
zwolnienia***

osoba/y % zł zł/mies.

** Wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice.
*** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, wysokości zwolnienia i stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

C.2. Łączna wysokość opłaty
Miesięczna wysokość opłaty (różnica pomiędzy opłatą należną poz. 16.- DO z a p ła t y

11. a kwotą zwolnienia poz. 15.).
zł/mies.

D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

17. D Właściciel 18. D Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

19. D Inny podmiot (ja k i? )

20. D Współwłaściciel 21. D Użytkownik wieczysty

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

22. D Osoba fizyczna 23. D Osoba prawna

24. D Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości 
prawnej

E.1. Wypełnia osoba fizyczna
25. Imię i nazwisko 26.Numer PESEL

27. Imię ojca 28.Imię matki 29.Data urodzenia (dzień , m ie sią c , rok)

- -

E.2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej5)

30. Pełna nazwa podmiotu

31.Identyfikator NIP 32.Identyfikator REGON

Miasto Katowice DOK-2 2 z 4
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F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
33. Kraj 34. Województwo 35. Powiat

36. Gmina 37. Ulica 38. Nr domu 39. Nr lokalu

40. Miejscowość 41. Kod pocztowy

-

42. Numer telefonu (jeżeli posiada) 43. Adres e-mail (jeżeli posiada)

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie F)
44. Kraj 45. Województwo 46. Powiat

47. Gmina 48. Ulica 49. Nr domu 50. Nr lokalu

51. Miejscowość 52. Kod pocztowy

-

H. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

5 3 .0  Informacja DOK-2/A 

54. O  Pełnomocnictwo6)

55. O  Inne:

I. UWAGI PODATNIKA
~~56

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ

Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 
ważnego pełnomocnictwa.____________________________

57. Imię/Imiona 58. Nazwisko/Nazwiska

59. Data wypełnienia deklaracji 60. Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby reprezentującej 
właściciela7)

(dzień, miesiąc, rok)
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K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu podatkowego

Data Podpis

POUCZENIE:

W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Katowice terminach kwoty opłaty z poz. 16 lub wpłacenia je j w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) -  zwane dalej "RODO" -  informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym związanego z utrzymaniem porządku i czystości 
w gminie oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. c) RODO.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobo wych narusza przepisy RODO zgodnie 
z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych jest brak 
możliwości złożenia deklaracji, a w konsekwencji wszczęcie postępowania z urzędu.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

OBJAŚNIENIA:

* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.
** Wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice.

*** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, częściowego zwolnienia z opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
1) Pierwszą deklarację składa się w następującym przypadku: w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj. zamieszkania na 
nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na 
który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty -  np. zmiana liczby osób 
zamieszkujących na nieruchomości.
3) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu nieruchomości, danych 
o nieruchomości.
4) Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, w pkt E.1. lub E.2. należy wpisać dane właściciela 
nieruchomości.
5) Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę -  w części E, E.2. niniejszej deklaracji należy wpisać dane podmiotu reprezentowanego np. dane 
Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest deklaracja.
6) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia z poniesienia 
opłaty).
7) Podpis na deklaracji składa:
-  osoba fizyczna, albo
-  osoba/y reprezentująca/e osobę prawną, fizyczną albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
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DOK-2/A

INFORMACJA
Wykaz numerów Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość 
stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację

A. PRZEZNACZENIE INFORMACJI

Niniejsza informacja stanowi załącznik do:

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK-2)

B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
2. Gmina 3. Ulica 

KATOW ICE
Nr d<arnu 5. Nr lokalu 6. Kod pocztowy

4 0 -

L.p. C. NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY

(data) (podpis właściciela nieruchomości)
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/02/28/2771/" 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:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

version="1.0"> 

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

 <xsl:template match="/dok:Dokument"> 

  <html xml:lang="pl"> 

   <head> 

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

    <title> 

     DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

     <xsl:text> (</xsl:text> 

     F.PO.DOK.DO1.2020.P017 

     <xsl:text>)</xsl:text> 

    </title> 

    <style type="text/css"> 

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

} </xsl:text> 

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

inherit; } </xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-

weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; 

border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text> 

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

</xsl:text> 

     <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform 

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

     <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; 

border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 

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

</xsl:text> 

     <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform 

div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 
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     <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; 

border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 

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

</xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; } 

</xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text> 

     <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-

color: White; } </xsl:text> 

     <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table 

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

    </style> 

   </head> 

   <body class="fform"> 

    <div class="trescDok"> 

     <p class="title"> 

      DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

     </p> 

     <table> 

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

     </table> 

    </div> 

    <div class="daneDok"> 

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

     <table> 

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

     </table> 

    </div> 

    <div class="sigInfo"> 

     <p class="title">Podpisy elektroniczne</p> 

     <xsl:choose> 

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

       <p> 

        <xsl:text>Dokument został 

podpisany</xsl:text> 

        <xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć 

oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text> 

       </p> 

       <xsl:choose> 

        <xsl:when 

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

         <p>Daty złożenia podpisu:</p> 

        </xsl:when> 

        <xsl:when 

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

         <p>Data złożenia podpisu:</p> 
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        </xsl:when> 

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

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

        </xsl:when> 

       </xsl:choose> 

       <table> 

        <xsl:for-each 

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

         <tr> 

          <td>Data złożenia 

podpisu:</td> 

          <td> 

           <xsl:value-of 

select="."/> 

          </td> 

         </tr> 

        </xsl:for-each> 

       </table> 

      </xsl:when> 

      <xsl:otherwise> 

       <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera 

podpisu elektronicznego.</p> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

    </div> 

   </body> 

  </html> 

 </xsl:template> 

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

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

   <tr> 

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

    <td class="value"> 

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

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

  <xsl:for-each select="str:Adresaci"> 

   <tr> 

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

     Adresat 

     <br/> 

     <table class="level2"> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

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

   <tr> 

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

     Nadawca 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:for-each> 

 </xsl:template> 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="adr:Kraj"> 

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <xsl:apply-templates 

select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

    <a href="mailto:{text()}"> 

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

    </a> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

    <a href="{text()}"> 

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

    </a> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

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

  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/> 

  <xsl:if test="oso:Nazwisko"> 

   <tr> 

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

    <td class="value"> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

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

 </xsl:template> 

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

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

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 
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  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label"> 

    Identyfikator 

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

   </td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Imię</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Imię ojca</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Imię matki</td> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Płeć</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 
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  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Narodowość</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 
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 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="oso:Zawod"> 

  <tr> 

   <td class="label">Zawód</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

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

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/> 

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/> 

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/> 

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/> 

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

  <xsl:if test="adr:Adres"> 

   <tr> 

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

     Adres 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Kontakt 

     <br/> 
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     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Jednostka organizacyjna 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Pracownik 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

 </xsl:template> 

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

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

  <xsl:if test="adr:Adres"> 

   <tr> 

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

     Adres 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Kontakt 

     <br/> 

     <table> 

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

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Jednostka organizacyjna 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

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

   <tr> 

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

     Pracownik 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label"> 

    Identyfikator 

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

   </td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/> 

  <xsl:if test="oso:Nazwisko"> 

   <tr> 

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

    <td class="value"> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

 <xsl:template match="meta:Data"> 

  <tr> 

   <td class="label"> 

    <xsl:choose> 

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

      Data udostępnienia 

     </xsl:when> 

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

      Data opublikowania 

     </xsl:when> 

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

      Data stworzenia 

     </xsl:when> 

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

      Data uzyskania 

     </xsl:when> 

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

      Data otrzymania 

     </xsl:when> 

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

      Data wysłania 

     </xsl:when> 

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

      Data zaakceptowania 

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

      Data zatwierdzenia 

     </xsl:when> 

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

      Data zmodyfikowania 

     </xsl:when> 

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

      Daty skrajne 

     </xsl:when> 

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

      Data zdarzenie 

     </xsl:when> 

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

      Data ważności 

     </xsl:when> 

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

      Data odrzucenia 

     </xsl:when> 

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

      Inna data 

     </xsl:when> 

    </xsl:choose> 

   </td> 

   <td class="value"> 

    <xsl:if test="meta:Czas"> 

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

     <xsl:text> </xsl:text> 

    </xsl:if> 

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

     <xsl:text>od </xsl:text> 

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

     <xsl:text> </xsl:text> 

    </xsl:if> 

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

     <xsl:text>do </xsl:text> 

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

     <xsl:text> </xsl:text> 

    </xsl:if> 

    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie"> 

     <br/> 

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

    </xsl:if> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label"> 

    Identyfikator 

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

   </td> 

   <td class="value"> 

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

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

     <br/> 

     Rejestr prowadzony przez 

     <xsl:value-of 

select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/> 

    </xsl:if> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="str:Zalaczniki"> 

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

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="str:Zalacznik"> 

  <tr> 

   <td class="label">Załącznik</td> 

   <td class="value2"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template name="str_ZalacznikTypValue"> 

  <xsl:choose> 

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

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

    <b> 

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

    </b> 

    <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text> 

    <b> 

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

    </b> 

   </xsl:when> 

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

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

    <b> 

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

    </b> 

    <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text> 

   </xsl:when> 

  </xsl:choose> 

  <xsl:if test="@nazwaPliku"> 

   <br/> 

   Nazwa pliku: 

   <b> 

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

   </b> 

  </xsl:if> 

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

   <br/> 

   Opis załącznika: 

   <br/> 

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

  </xsl:if> 

 </xsl:template> 

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

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

 <xsl:template name="xsd_boolean"> 

  <xsl:choose> 

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

    <xsl:text>TAK</xsl:text> 

   </xsl:when> 

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

    <xsl:text>TAK</xsl:text> 

   </xsl:when> 

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

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

   </xsl:when> 

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

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

   </xsl:when> 

  </xsl:choose> 

 </xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo"> 

<tr> 

            <td class="label"> </td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna"> 

<tr> 

            <td class="label">Podstawa prawna</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy"> 
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<tr> 

            <td class="label">Składający</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Termin składania<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:T1"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:T2"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T1"> 

<tr> 

            <td class="label">-</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T2"> 

<tr> 

            <td class="label">-</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

<tr> 

            <td class="label">Miejsce składania deklaracji</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy"> 

<tr> 

            <td class="label">Nazwa i adres siedziby organu</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 
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<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/> 

<table> 

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza deklaracja<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza/dok:OdKiedy"> 

<tr> 

            <td class="label">Data 

             

  powstania 

             

  obowiązku 

             

  (rok-miesiąc)</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Nowa deklaracja ze 

            względu na 

zmianę danych 

            będących 

podstawą 

            ustalenia 

wysokości 

            należnej opłaty 

za 

           

 gospodarowanie odpadami 
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 komunalnymi<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa/dok:DataZmian"> 

<tr> 

            <td class="label">Data 

             

  wystąpienia 

             

  zmiany 

 

 

 

 

             

  (rok-miesiąc)</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Korekta deklaracji<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta/dok:OdKiedy"> 

<tr> 

            <td class="label">Korekta 

             

  obowiązuje 

             

  od 

             

  (rok-miesiąc)</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 
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        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

        DOTYCZY DEKLARACJA<br/> 

<table> 

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

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

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci/dok:NrDomu"> 

<tr> 

            <td class="label">Nr domu</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

        ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia 

        właściciel nieruchomości, na której 

        zamieszkują mieszkańcy)<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że na terenie 

           nieruchomości 

wskazanej w 

           punkcie B 

zamieszkuje<br/> 

<table> 

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

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

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

</table> 

            </td> 
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        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:LiczbaOsob"> 

<tr> 

            <td class="label">Liczba osób 

             

 [osoba/y]</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:StawkaOplaty"> 

<tr> 

            <td class="label">x Stawka opłaty 

             

 [zł]</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:WysokoscOplaty"> 

<tr> 

            <td class="label">= Wysokość 

             

 opłaty 

             

 [zł/mies.]</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA 

        NIERUCHOMOŚCIĄ<br/> 

<table> 

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

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

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

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

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

</table> 

            </td> 
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        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wlasciciel"> 

<tr> 

            <td class="label">Właściciel</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Jednostka"> 

<tr> 

            <td class="label">Jednostka organizacyjna 

            lub osoba 

posiadająca 

            nieruchomość 

w zarządzie 

            lub w 

użytkowaniu</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Inny podmiot<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny/dok:Jaki"> 

<tr> 

            <td class="label">jaki</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wspolwlasciciel"> 

<tr> 

            <td class="label">Współwłaściciel</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 
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<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wieczysty"> 

<tr> 

            <td class="label">Użytkownik wieczysty</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/> 

<table> 

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

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

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

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Fizyczna"> 

<tr> 

            <td class="label">Osoba fizyczna</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Prawna"> 

<tr> 

            <td class="label">Osoba prawna</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka"> 

<tr> 

            <td class="label">Jednostka organizacyjna 

            nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej, w 

            tym spółka 

            nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej</td> 

            <td class="value"> 
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                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">E.1. Wypełnia osoba 

            fizyczna<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

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

<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/> 

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresZamieszk

ania"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES 

             

  ZAMIESZKANIA<br/> 

<table> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 
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<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">E.2. Wypełnia osoba 

            prawna, 

jednostka 

            organizacyjna 

            nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej lub 

            spółka 

nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej<br/> 

<table> 

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

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

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

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:NazwaPelna"> 

<tr> 

            <td class="label">Pełna nazwa 

             

  podmiotu</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:AdresSiedziby"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES 

             

  SIEDZIBY<br/> 

<table> 

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

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

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

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

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

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

<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 
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<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 

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

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

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

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

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:AdresDoKorespondencji"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">G. ADRES DO KORESPONDENCJI<br/> 

<table> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">H. ZAŁĄCZNIKI<br/> 

<table> 

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Pelnomocnictwo"> 

<tr> 

            <td class="label">Pełnomocnictwo</td> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 3446



            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Inne"> 

<tr> 

            <td class="label">Inne</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">I. UWAGI PODATNIKA<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika/dok:Uwagi"> 

<tr> 

            <td class="label"> </td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacegoDeklaracje"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">J. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ / OSOBA 

        REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ - 

        Osobą reprezentującą składającego 

        deklarację może być jedynie osoba 

        uprawniona do reprezentowania na 

        podstawie ważnego pełnomocnictwa.<br/> 

<table> 

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacegoDeklaracje/dok:Osoba"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">osoba<br/> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 3446



<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacegoDeklaracje/dok:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data wypełnienia deklaracji</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie"> 

<tr> 

            <td class="label">POUCZENIE</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO<br/> 

<table> 

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Uwagi"> 

<tr> 

            <td class="label">Uwagi organu podatkowego</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data (dzień/miesiąc/rok)</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 
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</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Podpis"> 

<tr> 

            <td class="label">Podpis przyjmującego</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru"> 

<tr> 

            <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:DataWniosku"> 

<tr> 

            <td class="label">Data</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba"> 

<tr> 

            <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji"> 

<tr> 

            <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji"> 

<tr> 

            <td class="label">Rodzaj decyzji</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 
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<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy"> 

<tr> 

            <td class="label">Sygnatura sprawy</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer systemowy osoby</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:Rok"> 

<tr> 

            <td class="label">Rok</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerDecyzji"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer decyzji</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty"> 

<tr> 

            <td class="label">Waluta</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu"> 

<tr> 

            <td class="label">Seria i numer dokumentu</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji"> 
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<tr> 

            <td class="label">Data wydania decyzji</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:Decyzja"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OkresZlozenia"> 

<tr> 

            <td class="label">Okres złożenia</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer systemowy wniosku</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="typy:Data"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/> 

</table> 
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            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Podpis  wnioskodawcy<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="typy:Data"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/02/28/2772/" 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:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

version="1.0"> 

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

 <xsl:template match="/dok:Dokument"> 

  <html xml:lang="pl"> 

   <head> 

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

    <title> 

     DOK-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

- częściowe zwolnienie z opłaty 

     <xsl:text> (</xsl:text> 

     F.PO.DOK.DO2.2020.P017 

     <xsl:text>)</xsl:text> 

    </title> 

    <style type="text/css"> 

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

} </xsl:text> 

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

inherit; } </xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-

weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; 

border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text> 

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

</xsl:text> 

     <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform 

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

     <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; 

border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 

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

</xsl:text> 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/459/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.
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     <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform 

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

     <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; 

border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text> 

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

</xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; } 

</xsl:text> 

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

     <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text> 

     <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-

color: White; } </xsl:text> 

     <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table 

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

    </style> 

   </head> 

   <body class="fform"> 

    <div class="trescDok"> 

     <p class="title"> 

      DOK-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

- częściowe zwolnienie z opłaty 

     </p> 

     <table> 

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

     </table> 

    </div> 

    <div class="daneDok"> 

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

     <table> 

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

     </table> 

    </div> 

    <div class="sigInfo"> 

     <p class="title">Podpisy elektroniczne</p> 

     <xsl:choose> 

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

       <p> 

        <xsl:text>Dokument został 

podpisany</xsl:text> 

        <xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć 

oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text> 

       </p> 

       <xsl:choose> 

        <xsl:when 

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

         <p>Daty złożenia podpisu:</p> 

        </xsl:when> 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 3446



        <xsl:when 

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

         <p>Data złożenia podpisu:</p> 

        </xsl:when> 

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

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

        </xsl:when> 

       </xsl:choose> 

       <table> 

        <xsl:for-each 

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

         <tr> 

          <td>Data złożenia 

podpisu:</td> 

          <td> 

           <xsl:value-of 

select="."/> 

          </td> 

         </tr> 

        </xsl:for-each> 

       </table> 

      </xsl:when> 

      <xsl:otherwise> 

       <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera 

podpisu elektronicznego.</p> 

      </xsl:otherwise> 

     </xsl:choose> 

    </div> 

   </body> 

  </html> 

 </xsl:template> 

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

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

   <tr> 

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

    <td class="value"> 

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

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

  <xsl:for-each select="str:Adresaci"> 

   <tr> 

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

     Adresat 

     <br/> 

     <table class="level2"> 

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

     </table> 
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    </td> 

   </tr> 

  </xsl:for-each> 

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

   <tr> 

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

     Nadawca 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:for-each> 

 </xsl:template> 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 
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 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="adr:Kraj"> 

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

   <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <xsl:apply-templates 

select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

    <a href="mailto:{text()}"> 

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

    </a> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

    <a href="{text()}"> 

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

    </a> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

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

  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/> 

  <xsl:if test="oso:Nazwisko"> 

   <tr> 

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

    <td class="value"> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

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

 </xsl:template> 

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

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

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label"> 

    Identyfikator 

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

   </td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Imię</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Imię ojca</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

   <td class="label">Imię matki</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Płeć</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 3446



   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label">Narodowość</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="oso:Zawod"> 

  <tr> 

   <td class="label">Zawód</td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

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

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/> 

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/> 

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/> 

  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/> 

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

  <xsl:if test="adr:Adres"> 

   <tr> 

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

     Adres 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

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

     Kontakt 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Jednostka organizacyjna 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Pracownik 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

 </xsl:template> 

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

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

  <xsl:if test="adr:Adres"> 

   <tr> 

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

     Adres 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Kontakt 
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     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

   <tr> 

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

     Jednostka organizacyjna 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

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

   <tr> 

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

     Pracownik 

     <br/> 

     <table> 

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

     </table> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label"> 

    Identyfikator 

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

   </td> 

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/> 

  <xsl:if test="oso:Nazwisko"> 

   <tr> 

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

    <td class="value"> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

      <xsl:value-of 

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

     </xsl:if> 

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

      <xsl:value-of 

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

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

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

      <xsl:text> </xsl:text> 

     </xsl:if> 

    </td> 

   </tr> 

  </xsl:if> 

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

 <xsl:template match="meta:Data"> 

  <tr> 

   <td class="label"> 

    <xsl:choose> 

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

      Data udostępnienia 

     </xsl:when> 

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

      Data opublikowania 

     </xsl:when> 

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

      Data stworzenia 

     </xsl:when> 

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

      Data uzyskania 

     </xsl:when> 

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

      Data otrzymania 

     </xsl:when> 

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

      Data wysłania 

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

      Data zaakceptowania 

     </xsl:when> 

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

      Data zatwierdzenia 

     </xsl:when> 

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

      Data zmodyfikowania 

     </xsl:when> 

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

      Daty skrajne 

     </xsl:when> 

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

      Data zdarzenie 

     </xsl:when> 

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

      Data ważności 

     </xsl:when> 

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

      Data odrzucenia 

     </xsl:when> 

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

      Inna data 

     </xsl:when> 

    </xsl:choose> 

   </td> 

   <td class="value"> 

    <xsl:if test="meta:Czas"> 

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

     <xsl:text> </xsl:text> 

    </xsl:if> 

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

     <xsl:text>od </xsl:text> 

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

     <xsl:text> </xsl:text> 

    </xsl:if> 

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

     <xsl:text>do </xsl:text> 

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

     <xsl:text> </xsl:text> 

    </xsl:if> 

    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie"> 

     <br/> 

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

    </xsl:if> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 67 – Poz. 3446



  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

   <td class="label"> 

    Identyfikator 

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

   </td> 

   <td class="value"> 

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

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

     <br/> 

     Rejestr prowadzony przez 

     <xsl:value-of 

select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/> 

    </xsl:if> 

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

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

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

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

 <xsl:template match="str:Zalaczniki"> 

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

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="str:Zalacznik"> 

  <tr> 

   <td class="label">Załącznik</td> 

   <td class="value2"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template name="str_ZalacznikTypValue"> 

  <xsl:choose> 

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

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

    <b> 

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

    </b> 

    <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text> 

    <b> 

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

    </b> 

   </xsl:when> 

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

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

    <b> 

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

    </b> 

    <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text> 

   </xsl:when> 

  </xsl:choose> 

  <xsl:if test="@nazwaPliku"> 

   <br/> 

   Nazwa pliku: 

   <b> 

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

   </b> 

  </xsl:if> 

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

   <br/> 

   Opis załącznika: 

   <br/> 

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

  </xsl:if> 
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 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

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

  <tr> 

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

   <td class="value"> 

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

   </td> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

  

 <xsl:template name="xsd_boolean"> 

  <xsl:choose> 

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

    <xsl:text>TAK</xsl:text> 

   </xsl:when> 

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

    <xsl:text>TAK</xsl:text> 

   </xsl:when> 

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

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

   </xsl:when> 

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

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

   </xsl:when> 

  </xsl:choose> 

 </xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo"> 

<tr> 

            <td class="label"> </td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna"> 

<tr> 

            <td class="label">Podstawa prawna</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 
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        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy"> 

<tr> 

            <td class="label">Składający</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Termin składania<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:T1"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:T2"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T1"> 

<tr> 

            <td class="label">-</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T2"> 

<tr> 

            <td class="label">-</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

<tr> 

            <td class="label">Miejsce składania deklaracji</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy"> 

<tr> 

            <td class="label">Nazwa i adres siedziby organu</td> 

            <td class="value"> 

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

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/> 

<table> 

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

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

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza deklaracja<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza/dok:OdKiedy"> 

<tr> 

            <td class="label">Data 

             

  powstania 

             

  obowiązku 

             

  (rok-miesiąc)</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Nowa deklaracja ze 

            względu na 

zmianę danych 

            będących 

podstawą 

            ustalenia 

wysokości 

            należnej opłaty 

za 
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 gospodarowanie odpadami 

           

 komunalnymi<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa/dok:DataZmian"> 

<tr> 

            <td class="label">Data 

             

  wystąpienia 

             

  zmiany 

 

 

 

 

             

  (rok-miesiąc)</td> 

            <td class="value"> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Korekta deklaracji<br/> 

<table> 

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

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta/dok:OdKiedy"> 

<tr> 

            <td class="label">Korekta 

             

  obowiązuje 

             

  od 

             

  (rok-miesiąc)</td> 

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

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

        DOTYCZY DEKLARACJA<br/> 

<table> 

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

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

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

<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci/dok:NrDomu"> 

<tr> 

            <td class="label">Nr domu</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

        ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia 

        właściciel nieruchomości, na której 

        zamieszkują mieszkańcy)<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:LacznaWysokoscOplaty"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że na terenie 

           nieruchomości 

wskazanej w 

           punkcie B 

zamieszkuje<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/> 
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<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:LiczbaOsob"> 

<tr> 

            <td class="label">Liczba osób 

             

 [osoba/y]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:StawkaOplaty"> 

<tr> 

            <td class="label">x Stawka opłaty 

             

 [zł]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:WysokoscOplaty"> 

<tr> 

            <td class="label">= Wysokość 

             

 opłaty 

             

 [zł/mies.]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">C.1. Wysokość opłaty 

           podlegająca 

zwolnieniu<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobC1"/> 
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<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscZwolnieniaC1"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplatyC1"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:KwotaZwolnieniaC1"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do

k:LiczbaOsobC1"> 

<tr> 

            <td class="label">Liczba osób 

             

 zamieszkujących 

             

 na nieruchomości 

             

 podlegająca 

             

 zwolnieniu na 

             

 podstawie 

             

 Uchwały Rady 

             

 Miasta 

             

 Katowice[osoba/y]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do

k:WysokoscZwolnieniaC1"> 

<tr> 

            <td class="label">Wysokość 

             

 zwolnienia [%]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do

k:StawkaOplatyC1"> 

<tr> 
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            <td class="label">Stawka opłaty 

             

 [zł]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do

k:KwotaZwolnieniaC1"> 

<tr> 

            <td class="label">Kwota zwolnienia 

             

 [zł/mies.]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:LacznaWysokoscOplaty"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">C.2. Łączna wysokość opłaty<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:MiesiecznaWysokoscOplatyC2"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:LacznaWysokoscOplaty/dok:Miesiec

znaWysokoscOplatyC2"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Miesięczna 

             

 wysokość opłaty 

             

 (różnica 

             

 pomiędzy opłatą 

             

 należną z części 

             

 C, a kwotą 

             

 zwolnienia z 

             

 części C.1)<br/> 
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<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:DoZaplatyC2"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:LacznaWysokoscOplaty/dok:Miesiec

znaWysokoscOplatyC2/dok:DoZaplatyC2"> 

<tr> 

            <td class="label">DO 

             

    ZAPŁATY 

             

    [zł/mies.]</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA 

        NIERUCHOMOŚCIĄ<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Wieczysty"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wlasciciel"> 

<tr> 

            <td class="label">Właściciel</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Jednostka"> 

<tr> 

            <td class="label">Jednostka organizacyjna 

            lub osoba 

posiadająca 

            nieruchomość 

w zarządzie 
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            lub w 

użytkowaniu</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Inny podmiot<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Jaki"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny/dok:Jaki"> 

<tr> 

            <td class="label">jaki</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wspolwlasciciel"> 

<tr> 

            <td class="label">Współwłaściciel</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wieczysty"> 

<tr> 

            <td class="label">Użytkownik wieczysty</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Fizyczna"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Prawna"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/> 
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<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Fizyczna"> 

<tr> 

            <td class="label">Osoba fizyczna</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Prawna"> 

<tr> 

            <td class="label">Osoba prawna</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka"> 

<tr> 

            <td class="label">Jednostka organizacyjna 

            nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej, w 

            tym spółka 

            nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="xsd_boolean"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">E.1. Wypełnia osoba 

            fizyczna<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/> 
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<xsl:apply-templates select="adr:Email"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresZamieszk

ania"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES 

             

  ZAMIESZKANIA<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">E.2. Wypełnia osoba 

            prawna, 

jednostka 

            organizacyjna 

            nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej lub 

            spółka 

nieposiadająca 

            osobowości 

prawnej<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/> 

<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/> 
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<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Email"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:NazwaPelna"> 

<tr> 

            <td class="label">Pełna nazwa 

             

  podmiotu</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:AdresSiedziby"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES 

             

  SIEDZIBY<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:AdresDoKorespondencji"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">G. ADRES DO KORESPONDENCJI<br/> 

<table> 
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<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">H. ZAŁĄCZNIKI<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:InformacjaDok2A"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Pelnomocnictwo"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Inne"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Informacja DOK-2/A<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Zrodlo"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Informacja"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Przeznaczenie"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Oznaczenie"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:NumeryKarty"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Zrodlo"> 

<tr> 

            <td class="label"> </td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 
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            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Informacja"> 

<tr> 

            <td class="label">INFORMACJA</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Przeznaczenie"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">A. PRZEZNACZENIE 

             

 INFORMACJI<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:ZalacznikDo"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Przeznaczenie/dok:Z

alacznikDo"> 

<tr> 

            <td class="label"> </td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Oznaczenie"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">B. OZNACZENIE 

             

 NIERUCHOMOŚCI, 

             

 KTÓREJ DOTYCZY 

             

 DEKLARACJA<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:NrDomu"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/> 
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<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Oznaczenie/dok:NrD

omu"> 

<tr> 

            <td class="label">Nr 

             

    domu</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:NumeryKarty"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">C. NUMER KARTY 

             

 DUŻEJ RODZINY<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Nr"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template 

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:NumeryKarty/dok:Nr

"> 

<tr> 

            <td class="label">Nr</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Pelnomocnictwo"> 

<tr> 

            <td class="label">Pełnomocnictwo</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Inne"> 

<tr> 
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            <td class="label">Inne</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">I. UWAGI PODATNIKA<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika/dok:Uwagi"> 

<tr> 

            <td class="label"> </td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacegoDeklaracje"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">J. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ / OSOBA 

        REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ - 

        Osobą reprezentującą składającego 

        deklarację może być jedynie osoba 

        uprawniona do reprezentowania na 

        podstawie ważnego pełnomocnictwa.<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Osoba"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Data"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacegoDeklaracje/dok:Osoba"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">osoba<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 
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<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacegoDeklaracje/dok:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data wypełnienia deklaracji</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie"> 

<tr> 

            <td class="label">POUCZENIE</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Data"/> 

<xsl:apply-templates select="dok:Podpis"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Uwagi"> 

<tr> 

            <td class="label">Uwagi organu podatkowego</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data (dzień/miesiąc/rok)</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Podpis"> 

<tr> 

            <td class="label">Podpis przyjmującego</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 
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        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru"> 

<tr> 

            <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:DataWniosku"> 

<tr> 

            <td class="label">Data</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba"> 

<tr> 

            <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji"> 

<tr> 

            <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji"> 

<tr> 

            <td class="label">Rodzaj decyzji</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy"> 

<tr> 

            <td class="label">Sygnatura sprawy</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 
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</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer systemowy osoby</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:Rok"> 

<tr> 

            <td class="label">Rok</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerDecyzji"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer decyzji</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty"> 

<tr> 

            <td class="label">Waluta</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu"> 

<tr> 

            <td class="label">Seria i numer dokumentu</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji"> 

<tr> 

            <td class="label">Data wydania decyzji</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 
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<xsl:template match="typy:Decyzja"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OkresZlozenia"> 

<tr> 

            <td class="label">Okres złożenia</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku"> 

<tr> 

            <td class="label">Numer systemowy wniosku</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="typy:Data"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data</td> 

            <td class="value"> 
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                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 

<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Podpis  wnioskodawcy<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="typy:Data"/> 

<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data"> 

<tr> 

            <td class="label">Data</td> 

            <td class="value"> 

                <xsl:value-of select="text()"/> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy"> 

<tr> 

            <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/> 

<table> 

<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/> 

<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/> 

<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/> 

<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/> 

</table> 

            </td> 

        </tr> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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