
UCHWAŁA NR XVII/134/20 
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-

Sidzina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1439) – Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć Wójtowi 
Gminy Bystra – Sidzina w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. 

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

1) deklaracja opatrzona podpisem elektronicznym może być składana i przesyłana za pomocą 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl); 

2) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 346 z późn. zm.); 

3) format elektroniczny deklaracji określa się jako format XML, układ informacji i powiązań między 
danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości wystawiony przez 
odpowiednie instytucje; 

2) potwierdzenie posiadania kompostownika, w szczególności zdjęcie. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/92/20 Rady Gminy Bystra-
Sidzina z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Bystra-Sidzina. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina. 
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§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przerwodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Krzysztof Drobny 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/134/20   

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 października 2020 r. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

__________________________________________________________________________________________  

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania:            Urząd Gminy Bystra - Sidzina , 34-235 Bystra Podhalańska 373. 
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Bystra - Sidzina. 
    

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                                (dzień – miesiąc – rok) 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 

Podmiot składający deklarację:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  □    właściciel                                                              □    zarządca nieruchomości   

  □    współwłaściciel                                                    □    posiadacz nieruchomości                     

  □    użytkownik wieczysty                                          □    inny podmiot władający nieruchomością …………………………………….. 

    
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 

Składający: 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Numer PESEL Identyfikator REGON Numer NIP 

Numer telefonu (dane nieobowiązkowe) Adres e-mail (dane nieobowiązkowe) 

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

F. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM 

KOMPOSTOWNIKU (Uwaga: wypełnia się tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. W przypadku posiadania kompostownika i kompostownia w nim odpadów zaznaczyć znak „X” w kratce, w 

pozostałych przypadkach pozostawić pole niewypełnione). 
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Oświadczenie:  

 

□   Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części E posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję 

w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
2)

 
 

       G1. dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
    

                                                                                                                                                                                                               (liczba mieszkańców) 
 

Wyliczenie opłaty: 
 
 

1) WYPEŁNIĆ W SYTUACJI, GDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST UPRAWNIONY DO ZNIŻKI W OPŁACIE Z TYTUŁU 

KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM I 
ZAZNACZYŁ ZNAK „X” W CZĘŚĆI F DEKLARACJI: 

 

 
 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (kwotę opłaty po zwolnieniu pomnożyć przez 

liczbę 3) ……………………………………..zł 

 

2) WYPEŁNIĆ W SYTUACJI, GDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE JEST UPRAWNIONY DO ZNIŻKI W OPŁACIE Z TYTUŁU 

KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM I NIE 
ZAZNACZYŁ ZNAK „X” W CZĘŚĆI F DEKLARACJI: 

 

 

 

 

 

 

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (kwotę miesięcznej opłaty po zwolnieniu 

pomnożyć przez liczbę 3) ……………………………………..zł 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość wskazaną w 

części E deklaracji 
 

Stawka opłaty 3) Wysokość opłaty 

(iloczyn liczby osób – 

kol.1 i stawki opłaty - 

kol. 2) 

Kwota przysługującego 

zwolnienia 3) 
Wysokość miesięcznej 

opłaty po zwolnieniu  

(wysokość opłaty - kol. 3 

minus kwota 

przysługującego 

zwolnienia - kol.4) 
 
 

    

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość wskazaną w 

części E deklaracji 
 

Stawka opłaty3) Wysokość miesięcznej opłaty 

(iloczyn liczby osób – kol.1 i 

stawki opłaty - kol. 2) 

 

 

  

         G2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości       

                wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

□  Oświadczam, że na terenie Gminy Bystra-Sidzina posiadam domek letniskowy lub inną nieruchomość 

wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie wytwarzane są odpady komunalne. 

 

Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) 

wynosi ………..………………………… zł
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H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

 

 
 

   ……………………………                                                 …………………..……………….. 
                              (miejscowość i data)                                                                                                    (czytelny podpis) 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Objaśnienia: 

 

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer 

PESEL lub NIP.   Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

 

2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części G deklaracji, podzielono 

na dwie grupy opisane  w punktach G1 oraz G2:  

Część G1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub 

wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy.  

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość  oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego 

mieszkańca.   

Część G2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.  

 

3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ryczałtowej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stawki zwolnień za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała rady gminy.  

 

4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte: 

a) dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości wystawiony przez 

odpowiednie instytucje (w przypadku nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości); 

b) potwierdzenie posiadania kompostownika, w szczególności zdjęcie (w przypadku złożenia oświadczenia 

zawartego w części F). 

Pouczenie: 

 

I. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r.    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r., poz. 1427). 

II. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Bystra - Sidzina 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. 

 

III. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

IV. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie 

uiszczana z dołu raz na kwartał  w terminach: 

1. do dnia 15 marca danego roku za I kwartał; 

2. do dnia 15 maja danego roku za II kwartał; 

3. do dnia 15 września danego roku za III kwartał; 

4. do dnia 15 listopada danego roku za IV kwartał. 

 

V. Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca właścicieli domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, będzie uiszczana z dołu raz do roku 

w terminie  do 15 listopada danego roku. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 

jako: „RODO”) informuję, iż: 

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373; 

II. z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 18 26 81 220, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@bystra-sidzina.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej zaadresowanej do 

IOD na adres: 34-235 Bystra Podhalańska 373; 

III. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku utrzymania czystości polegającego na odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra-Sidzina – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c i e RODO; 

IV. dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym podmiotom w uzasadnionych przypadkach na 

podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości 

V. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w 

pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej; 

VI. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych na zasadach 

określonych w art. 15-21 RODO; 

VII. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszałoby przepisy RODO; 

VIII. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji zadań, 

o których mowa w pkt. III; 

IX. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

X. Inne niezbędne informacje. 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w 

służbowych celach 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/134/20   

Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 października 2020 r. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz 

adres_wzoru="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/3/" nazwa="deklaracja" prywatny="false" 

trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" 

xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"> 

<xforms> 

<xforms> 

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

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 

xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" 

xmlns:url="http://www.jclark.com/xt/java/java.net.URLEncoder" 

xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/3/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" 

xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> 

            <head> 

                <meta property="id">182034</meta> 

                <meta property="markUrl">http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/3/wyroznik.xml</meta> 

                <meta property="name">Nazwa formularza 182034</meta> 

                <meta property="adresSkrytki">/umgsq92835/skrytka</meta> 

                <meta property="description">Skrzynka podawcza</meta> 

                <xf:model schema="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/3/schemat.xsd"> 

                    <xf:instance id="main"> 

                        <wnio:Dokument> 

                            <wnio:OpisDokumentu> 

                                <meta:Data typDaty="dostepnyPo"> 

                                    <meta:Czas/> 

                                </meta:Data> 

                            </wnio:OpisDokumentu> 

                            <wnio:DaneDokumentu> 

                                <str:Adresaci> 
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                                    <meta:Podmiot> 

                                    <inst:Instytucja> 

                                    <inst:NazwaInstytucji/> 

                                    <adr:Adres> 

                                    <adr:KodPocztowy/> 

                                    <adr:Poczta/> 

                                    <adr:Miejscowosc/> 

                                    <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/> 

                                    <adr:Budynek/> 

                                    <adr:Lokal/> 

                                    </adr:Adres> 

                                    </inst:Instytucja> 

                                    </meta:Podmiot> 

                                </str:Adresaci> 

                                <str:Nadawcy> 

                                    <meta:Podmiot typPodmiotu="Osoba"> 

                                    <oso:Osoba> 

                                    <oso:IdOsoby> 

                                    <oso:PESEL/> 

                                    <oso:NIP/> 

                                    </oso:IdOsoby> 

                                    <oso:Imie/> 

                                    <oso:Nazwisko/> 

                                    <adr:Adres> 

                                    <adr:KodPocztowy/> 

                                    <adr:Poczta/> 

                                    <adr:Miejscowosc/> 

                                    <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/> 

                                    <adr:Budynek/> 

                                    <adr:Lokal/> 

                                    </adr:Adres> 
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                                    </oso:Osoba> 

                                    </meta:Podmiot> 

                                </str:Nadawcy> 

                            </wnio:DaneDokumentu> 

                            <wnio:TrescDokumentu format="" kodowanie="XML"> 

                                <wnio:Wartosc> 

                                    <wnio:RodzajWniosku> 

                                    <wnio:MiejscowoscDokumentu/> 

                                    </wnio:RodzajWniosku> 

                                    <wnio:TrescWniosku> 

                                    <wnio:ZawartoscTresci/> 

                                    </wnio:TrescWniosku> 

                                    <str:Zalaczniki> 

                                    <str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" nazwaPliku=""> 

                                    <str:DaneZalacznika/> 

                                    </str:Zalacznik> 

                                    </str:Zalaczniki> 

                                </wnio:Wartosc> 

                            </wnio:TrescDokumentu> 

                        </wnio:Dokument> 

                    </xf:instance> 

                    <xf:instance id="choices-avaible"> 

                        <choices xmlns=""> 

                            <choice> 

                                <name>Osoba</name> 

                                <value>Osoba</value> 

                            </choice> 

                            <choice> 

                                <name>Instytucja</name> 

                                <value>Instytucja</value> 

                            </choice> 
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                        </choices> 

                    </xf:instance> 

                    <xf:instance id="podmiot-osoba-template"> 

                        <oso:Osoba> 

                            <oso:IdOsoby> 

                                <oso:PESEL/> 

                                <oso:NIP/> 

                            </oso:IdOsoby> 

                            <oso:Imie/> 

                            <oso:Nazwisko/> 

                            <adr:Adres> 

                                <adr:KodPocztowy/> 

                                <adr:Poczta/> 

                                <adr:Miejscowosc/> 

                                <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/> 

                                <adr:Budynek/> 

                                <adr:Lokal/> 

                            </adr:Adres> 

                        </oso:Osoba> 

                    </xf:instance> 

                    <xf:instance id="podmiot-instytucja-template"> 

                        <inst:Instytucja> 

                            <inst:IdInstytucji> 

                                <inst:KRS/> 

                                <inst:NIP/> 

                                <inst:REGON/> 

                            </inst:IdInstytucji> 

                            <inst:NazwaInstytucji/> 

                            <adr:Adres> 

                                <adr:KodPocztowy/> 

                                <adr:Poczta/> 
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                                <adr:Miejscowosc/> 

                                <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica"/> 

                                <adr:Budynek/> 

                                <adr:Lokal/> 

                            </adr:Adres> 

                            <inst:Pracownik> 

                                <oso:Imie/> 

                                <oso:Nazwisko rodzajCzlonu="pierwszy"/> 

                            </inst:Pracownik> 

                        </inst:Instytucja> 

                    </xf:instance> 

                    <xf:instance id="zalacznik-template"> 

                        <str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" nazwaPliku=""> 

                            <str:DaneZalacznika/> 

                        </str:Zalacznik> 

                    </xf:instance> 

                    <xf:bind id="Miejscowosc" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajWniosku/wnio:MiejscowoscDokumentu

"/> 

                    <xf:bind id="TrescWniosku" 

nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:TrescWniosku/wnio:ZawartoscTresci"/> 

                    <xf:bind id="Data" nodeset="wnio:OpisDokumentu/meta:Data/meta:Czas" 

type="xsd:date"/> 

                    <xf:bind id="AdresatNazwaInstytucji" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/> 

                    <xf:bind id="AdresatInstytucjaNIP" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP

"/> 

                    <xf:bind id="AdresatInstytucjaKRS" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:KRS

"/> 

                    <xf:bind id="AdresatInstytucjaREGON" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:RE

GON"/> 
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                    <xf:bind id="AdresatMiasto" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscow

osc"/> 

                    <xf:bind id="AdresatUlica" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/> 

                    <xf:bind id="AdresatBudynek" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek"

/> 

                    <xf:bind id="AdresatLokal" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal"/> 

                    <xf:bind id="AdresatPoczta" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/> 

                    <xf:bind id="AdresatrodzajUlicy" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica/@r

odzajUlicy"/> 

                    <xf:bind id="AdresatKodPocztowy" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPoczt

owy"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaTyp" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/@typPodmiotu"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaNazwaInstytucji" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaNIP" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NI

P"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaKRS" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:KR

S"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaREGON" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:RE

GON"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaMiasto" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejsco

wosc"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaUlica" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaBudynek" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Budynek

"/> 
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                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaLokal" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Lokal"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaPoczta" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Poczta"/

> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjarodzajUlicy" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica/@r

odzajUlicy"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaKodPocztowy" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:KodPocz

towy"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaIdPracownika" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik/oso:IdO

soby"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaImie" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik/oso:Imi

e"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaInstytucjaNazwisko" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:Pracownik/oso:Naz

wisko"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaImie" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaNazwisko" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaPesel" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaNip" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaMiasto" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowos

c"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaUlica" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaBudynek" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Budynek"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaLokal" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Lokal"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaPoczta" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Poczta"/> 
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                    <xf:bind id="NadawcaOsobarodzajUlicy" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica/@rodz

ajUlicy"/> 

                    <xf:bind id="NadawcaOsobaKodPocztowy" 

nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:KodPocztow

y"/> 

                    <xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik"> 

                        <xf:bind nodeset="str:DaneZalacznika" type="xsd:base64Binary"/> 

                    </xf:bind> 

                </xf:model> 

                <style type="text/css"> 

     .xforms-label { vertical-align: top; display: -moz-inline-box; 

display: inline-block; width: expression('12em'); min-width: 12em; margin-bottom: 2px;  margin-top: 

2px; margin-left: 50px} 

     .xforms-textarea { width: 20em; height: 20em; margin-

bottom: 2px;  margin-top: 2px  } 

     .xforms-input input { width: 15em; margin-bottom: 2px;  

margin-top: 2px } 

     .xforms-select1 { margin-bottom: 2px;  margin-top: 2px; 

width: 11em } 

     .xforms-trigger-appearance-minimal img { margin-bottom: 

5px; }   

     .center {text-align: center;} 

  </style> 

            </head> 

            <body> 

                <br/> 

                <h1 class="center">Deklaracja śmieciowa</h1> 

                <br/> 

                <b>Dane Dokumentu: </b> 

                <div style="margin-left:20px"> 

                    <div> 

                        <xf:input bind="Miejscowosc"> 

                            <xf:label> 

                                <span>Miejscowość: </span> 
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                            </xf:label> 

                            <xf:hint>Nazwa miejscowości</xf:hint> 

                        </xf:input> 

                    </div> 

                    <div> 

                        <xf:input bind="Data"> 

                            <xf:label> 

                                <span>Data: </span> 

                            </xf:label> 

                            <xf:hint>Proszę wybrać datę</xf:hint> 

                        </xf:input> 

                    </div> 

                </div> 

                <br/> 

                <b>Dane Nadawcy: </b> 

                <xf:select1 appearance="full" bind="NadawcaTyp"> 

                    <xf:itemset nodeset="instance('choices-avaible')/choice"> 

                        <xf:label ref="name"/> 

                        <xf:value ref="value"/> 

                    </xf:itemset> 

                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed"> 

                        <xf:action ev:event="DOMActivate"> 

                            <xf:delete at="last()" 

context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot" 

ev:event="DOMActivate" nodeset="if(@typPodmiotu = 'Osoba') then (inst:Instytucja) else 

(oso:Osoba)"/> 

                            <xf:insert at="last()" 

context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot" 

ev:event="DOMActivate" nodeset="meta:Podmiot" 

origin="if(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/@typPodmiotu = 

'Osoba') then (instance('podmiot-osoba-template'))else(instance('podmiot-instytucja-template'))" 

position="after"/> 

                        </xf:action> 

                    </xf:action> 
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                </xf:select1> 

                <br/> 

                <div style="margin-left:20px"> 

                    <xf:group 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[@typPodmiotu='Instytucja'

]"> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaNazwaInstytucji"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Nazwa instytucji: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Podaj nazwę instytucji</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaNIP"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Numer NIP: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Podaj numer NIP instytucji</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaREGON"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Numer REGON: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Podaj numer REGON instytucji</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <b>Adres: </b> 

                        <div> 
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                            <xf:select1 bind="NadawcaInstytucjarodzajUlicy"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Rodzaj ulicy: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Wybierz ulicę, plac, rondo, itd. 

      </xf:hint> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>ulica</xf:label> 

                                    <xf:value>ulica</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>plac</xf:label> 

                                    <xf:value>plac</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>rondo</xf:label> 

                                    <xf:value>rondo</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>aleja</xf:label> 

                                    <xf:value>aleja</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>skwer</xf:label> 

                                    <xf:value>skwer</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>inna</xf:label> 

                                    <xf:value>inna</xf:value> 

                                </xf:item> 

                            </xf:select1> 
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                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaUlica"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Ulica: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Nazwa ulicy</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaBudynek"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Budynek: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Numer budynku</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaLokal"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Lokal: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Numer lokalu</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaMiasto"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Miasto: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Nazwa miejscowości</xf:hint> 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 17166119-4AB1-4202-AB0D-7ABCFA74A031. podpisany Strona 12



                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaKodPocztowy"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Kod pocztowy: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Zawartość kodu pocztowego</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaPoczta"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Poczta: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Poczta - nazwa miejscowości</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <b>Dane Pracownika: </b> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaImie"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Imię: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Podaj imię</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaInstytucjaNazwisko"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Nazwisko: </span> 
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                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Podaj Nazwisko</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                    </xf:group> 

                    <xf:group 

ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[@typPodmiotu='Osoba']"> 

                        <div> 

                            <div> 

                                <xf:input bind="NadawcaOsobaImie"> 

                                    <xf:label> 

                                    <span>Imię: </span> 

                                    </xf:label> 

                                    <xf:hint>Podaj imię</xf:hint> 

                                </xf:input> 

                            </div> 

                            <div> 

                                <xf:input bind="NadawcaOsobaNazwisko"> 

                                    <xf:label> 

                                    <span>Nazwisko: </span> 

                                    </xf:label> 

                                    <xf:hint>Podaj Nazwisko</xf:hint> 

                                </xf:input> 

                            </div> 

                            <div> 

                                <xf:input bind="NadawcaOsobaPesel"> 

                                    <xf:label> 

                                    <span>PESEL: </span> 

                                    </xf:label> 

                                    <xf:hint>Podaj PESEL</xf:hint> 

                                </xf:input> 
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                            </div> 

                            <div> 

                                <xf:input bind="NadawcaOsobaNip"> 

                                    <xf:label> 

                                    <span>NIP: </span> 

                                    </xf:label> 

                                    <xf:hint>Podaj NIP</xf:hint> 

                                </xf:input> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <b>Adres: </b> 

                        <div> 

                            <xf:select1 bind="NadawcaOsobarodzajUlicy"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Rodzaj ulicy: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Wybierz ulicę, plac, rondo, itd. 

      </xf:hint> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>ulica</xf:label> 

                                    <xf:value>ulica</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>plac</xf:label> 

                                    <xf:value>plac</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>rondo</xf:label> 

                                    <xf:value>rondo</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 
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                                    <xf:label>aleja</xf:label> 

                                    <xf:value>aleja</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>skwer</xf:label> 

                                    <xf:value>skwer</xf:value> 

                                </xf:item> 

                                <xf:item> 

                                    <xf:label>inna</xf:label> 

                                    <xf:value>inna</xf:value> 

                                </xf:item> 

                            </xf:select1> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaOsobaUlica"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Ulica: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Nazwa ulicy</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaOsobaBudynek"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Budynek: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Numer budynku</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaOsobaLokal"> 
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                                <xf:label> 

                                    <span>Lokal: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Numer lokalu</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaOsobaMiasto"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Miasto: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Nazwa miejscowości</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaOsobaKodPocztowy"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Kod pocztowy: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Zawartość kodu pocztowego</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                        <div> 

                            <xf:input bind="NadawcaOsobaPoczta"> 

                                <xf:label> 

                                    <span>Poczta: </span> 

                                </xf:label> 

                                <xf:hint>Poczta - nazwa miejscowości</xf:hint> 

                            </xf:input> 

                        </div> 

                    </xf:group> 
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                </div> 

                <br/> 

                <br/> 

                <b>Załączniki: </b> 

                <div style="margin-left:20px"> 

                    <xf:repeat id="zalacznik-repeat" 

nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik"> 

                        <div> 

                            <xf:upload ref="str:DaneZalacznika"> 

                                <xf:filename ref="../@nazwaPliku"/> 

                            </xf:upload> 

                            <xf:trigger> 

                                <xf:delete at="index('zalacznik-repeat')" 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" 

ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"/> 

                                <xf:label>Usuń załącznik</xf:label> 

                            </xf:trigger> 

                        </div> 

                    </xf:repeat> 

                    <xf:trigger> 

                        <xf:label>Dodaj załącznik</xf:label> 

                        <xf:insert at="last()" 

context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki" 

ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik" origin="instance('zalacznik-template')" 

position="after"/> 

                    </xf:trigger> 

                </div> 

            </body> 

        </html> 

    </xforms> 

</xforms> 

</Formularz> 
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