
UCHWAŁA NR XI/108/2019
RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów 

potwierdzających dane w niej zawarte

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanej dalej „deklaracją”, stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklarację, o której mowa w § 1, składa się 
z zachowaniem następujących warunków i trybu:

1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w postaci elektronicznej jest zgodny z wzorem 
deklaracji w postaci papierowej określonym w formacie elektronicznym XML, zgodnie z załącznikiem nr 
2 do uchwały;

2) deklaracja jest opatrywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP;

3) deklaracja jest składana w Urzędzie Miasta Ząbki za pomocą strony internetowej tego Urzędu, na której 
udostępniony jest odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji.

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani do złożenia deklaracji, 
której wzór ustalono niniejszą uchwałą, w terminie do dnia 30 września 2019 r.,a właściciele nieruchomości, na 
których pierwszy mieszkaniec zamieszka po tym dniu – w terminie określonym w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji jest informacja o ilości zużytej wody na 
danej nieruchomości sporządzona według zainstalowanego na niej zalegalizowanego wodomierza, pochodząca 
od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dostarczającego wodę do tej nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/306/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11865).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Poz. 10160



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Waldemar Stachera
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Załączniki do uchwały Nr XI / 108 / 2019
Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa
prawna

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1454, z późn. zm.)

Składający
Właściciele  nieruchomości  znajdujących  się  w granicach  administracyjnych  Miasta Ząbki,  przez których
należy rozumieć  także współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych  oraz jednostki  organizacyjne  i  osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin
składania

Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  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. W przypadku zmiany danych
będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.

Miejsce
składania

Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
 

A. POWÓD ZŁOŻENIA DEKLARACJI

DEKLARACJA SKŁADANA PO RAZ PIERWSZY - ODPOWIEDNIE 

  ZANZNACZYĆ ZNAKIEM X
KOREKTA DEKLARACJI

  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)

lub

NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

PESEL NIP

NUMER TELEFONU
WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

  

C. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
     DEKLARACJĘ

KRAJ
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR BUDYNKU                                

NR LOKALU                                   

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY

 

D. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
    (należy wypełnić w przypadku, gdy adres ten jest inny niż określony w pkt C)

KRAJ
 

WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR BUDYNKU                                

NR LOKALU                                   

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
 

ZĄBKI
ULICA NR BUDYNKU                                              

NR LOKALU                                                 

RODZAJ
ZABUDOWY

JEDNORODZINNA
- ODPOWIEDNIE ZANZNACZYĆ ZNAKIEM X

WIELOROODZINNA
  

F. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI

ODPADY BĘDĄ ZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNIY

- ODPOWIEDNIE ZANZNACZYĆ ZNAKIEM X
ODPADY NIE BĘDĄ ZBIERANE

W SPOSÓB SELEKTYWNY

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
     ODPADAMI KOMUNALNYMI

AKTUALNA STAWKA
OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE
ODPADAMI

KOMUNALNYMI 

WYSOKOŚĆ OPŁATY
(ILOCZYN STAWKI

OPŁATY ORAZ ILOŚCI
GOSPODARSTW

DOMOWYCH)

ILOŚĆ
GOSPODARSTW
DOMOWYCH NA

NIERUCHOMOŚCI

JEDNOOSOBOWYCH

DWUOSOBOWYCH
I WIĘKSZYCH

RAZEM

 

  DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 
  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
  WG DANYCH PODANYCH W NINIEJSZEJ DEKLARACJI -  ......................................

 (miesiąc, rok)

..............................................................................
(data i czytelny podpis składającego deklarację)
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Pouczenie: 
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 
z późn. zm.).

Objaśnienia:
– Deklarację należy wypełnić czytelnie, dużymi literami.
– Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
– W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość 

zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się 
nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była 
świadczona.

– Uprawnienie do skorygowania deklaracji (złożenia nowej deklaracji) ulega zawieszeniu na czas 
trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym 
postępowaniem lub kontrolą -  art. 81b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

– W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji, na podstawie 
dostępnych danych właściwych dla wybranej przez Radę Miasta metody, w szczególności 
informacji o zużyciu wody na danej nieruchomości oraz przeciętnych norm zużycia wody 
określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. poz. 70).
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W  związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), podaje się informację o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie Miasta  Ząbki,  zwanym  dalej
„Urzędem”, jest Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania  Urzędu,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan  skontaktować  się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@zabki.pl.

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie, na
podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów  
    władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2) inne podmioty, przetwarzające na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem dane osobowe, 
    których administratorem jest Miasto Ząbki.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych 
ciążących na Urzędzie, na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3, a następnie zostaną przekazane do 
archiwum, gdzie będą przechowywane przez okres określonych przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 
    nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
     a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
     c) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     d) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu  
         danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
     c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
         do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
     d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
         prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
    przesłanki:
    a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych 
       na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
       publicznej przez administratora,
    b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
        przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
        tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające   
        ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  Nr XI/108/2019
Rady Miasta Ząbki z dnia z dnia 9 lipca 2019 r.

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

<xs:schema xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/"
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
           xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
           xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
           xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
           targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/"
           elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
               schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
               schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
               schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
               schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
               schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
               schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

    <xs:complexType name="T_Dokument">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
            <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
            <xs:element name="TrescDokumentu" type="T2_TrescDokumentu"/>
            <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T2_TrescDokumentu">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Wartosc" type="T3_Wartosc"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T3_Wartosc">
        <xs:sequence>
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            <xs:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp"/>
            <xs:element name="ObowiazekZlozeniaInformacji" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DataZamieszkania" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DataZmiany" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DataKorekty" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Inna" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Podmiot" type="T4_Podmiot"/>
            <xs:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp"/>
            <xs:element name="SposobZbierania" type="SposobZbieraniaTyp"/>
            <xs:element name="IloscJednoosobowych" type="xs:string"/>
            <xs:element name="OplataJednoosobowa" type="xs:string"/>
            <xs:element name="SumaOplatJednoosobowych" type="xs:string"/>
            <xs:element name="IloscDwuIWiecejosobowych" type="xs:string"/>
            <xs:element name="OplataWieloosobowa" type="xs:string"/>
            <xs:element name="SumaOplatWieloosobowych" type="xs:string"/>
            <xs:element name="SumaOplat" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DataOplaty" type="xs:string"/>
            <xs:element ref="str:Zalaczniki"/>
            <xs:element name="Oswiadczenie" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Pouczenie" type="xs:string"/>
            <xs:element ref="oso:Imie"/>
            <xs:element ref="oso:Nazwisko"/>
            <xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Informacja" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Informacja2" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Informacja3" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Informacja4" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Informacja5" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula1" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula2" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula3" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula4" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula5" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula51" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula52" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula6" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula7" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula71" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula72" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula73" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula74" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula75" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula8" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula9" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Klauzula10" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NaglowekTyp">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NazwaFormularza" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Rok" type="xs:string"/>
            <xs:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp"/>
            <xs:element name="Skladajacy" type="SkladajacyTyp"/>
            <xs:element name="TerminSkladania" type="TerminSkladaniaTyp"/>
            <xs:element name="MiejsceSkladania" type="xs:string"/>
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            <xs:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PodstawaPrawnaTyp">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PodstawaI" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="SkladajacyTyp">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="typ" type="xs:string"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TerminSkladaniaTyp">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Termin" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T4_Podmiot">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="OsobaFizyczna" type="T12_OsobaFizyczna" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="OsobaNiefizyczna" type="T12_OsobaNiefizyczna" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Adres" type="T12_Adres"/>
            <xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="T12_AdresKorespondencyjny" 
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Pelnomocnik" type="T12_Pelnomocnik" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Kontakt" type="T12_Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="typPodmiotu" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T12_OsobaFizyczna">
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:PESEL" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:NIP" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T12_OsobaNiefizyczna">
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="NazwaSkrocona" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="inst:NIP" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="inst:REGON" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="inst:KRS" minOccurs="0"/>
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        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T12_Adres">
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="adr:Kraj"/>
            <xs:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
            <xs:element ref="adr:Powiat"/>
            <xs:element ref="adr:Gmina"/>
            <xs:element ref="adr:Ulica"/>
            <xs:element ref="adr:Budynek"/>
            <xs:element ref="adr:Lokal"/>
            <xs:element ref="adr:Miejscowosc"/>
            <xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
            <xs:element ref="adr:Poczta"/>
            <xs:element ref="adr:Telefon"/>
            <xs:element ref="adr:Email"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T12_AdresKorespondencyjny">
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="adr:Kraj" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Wojewodztwo" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Powiat" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Gmina" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Miejscowosc" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:KodPocztowy" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Poczta" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="wystepuje"
 type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T12_Pelnomocnik">
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="oso:PESEL" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="wystepuje" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="T12_Kontakt">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Telefoniczny" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="rodzaj" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="NieruchomoscTyp">
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        <xs:sequence>
            <xs:element name="SelectPrzyklad" type="xs:string"/>
            <xs:element ref="adr:Ulica"/>
            <xs:element ref="adr:Budynek"/>
            <xs:element ref="adr:Lokal"/>
            <xs:element ref="adr:Miejscowosc"/>
            <xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
            <xs:element ref="adr:Poczta"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="rodzaj" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="zabudowa" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="SposobZbieraniaTyp">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Wybor" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Item" type="universal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="universal">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:anyAttribute processContents="skip"/>
    </xs:complexType>

    <xs:element name="Dokument" type="T_Dokument"/>
</xs:schema>

xsl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/urzad/wzor/" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0">
  <xsl:template match="/">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <style type="text/css">
                    body { background-color: #FFFFFF; margin: 0px 0px 0px 0px;
                    font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size : 12px; }
                    table .title { background-color: #FFFFFF; width:100%; border: 0px; }
                    p { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; }
                    h1 { font-size: 24px; margin-top: 0; background-color: #dde; font-weight: bold; font-size: 14px;
                    text-align: left; padding-left: 1em; padding-right: 1em; padding-top: .2em; padding-bottom: .
2em;
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                    margin-top: 0; margin-bottom: 0; border-bottom: solid 1px #99c; line-height: 180%;}
                    h2 {color: #336; background-color: #dde; font-size: 9pt; font-weight: bold; padding-left: 1em;
                    padding-right: 1em; padding-top: .2em; padding-bottom: .2em; margin-top: 2em; margin-
bottom: 1em;
                    border-bottom: solid 1px #336; clear: right;}
                    h3 { font-size: 14px; margin-top: 2em; color: #0A2D4C; }
                    h4 { font-size: 12px; margin-top: 2em; color: #4A6D8C; }
                    b { color: #4A6D8C; }
                    li { line-height: 1.2em; }
                    h1, h2 { text-align:center !important; }
                    h1 { margin-bottom:15px !important; }
                    h3, h4 { margin-top:8px ; margin-bottom:8px; }
                    table { border-collapse: collapse; margin:0; padding:0; width:100%; margin-bottom: 3px; }
                    td, th { border: 1px solid #CCC; padding:3px; }
                    th { background-color:#EEE; text-align:left; font-weight:normal; }
                    textarea { width: 90%; height: 100% }
                </style>
      </head>
      <body>
        <div style="max-width: 900px; margin: 0 auto;">
          <xsl:for-each select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc">
            <xsl:for-each select="wnio:Naglowek">
              <h1>
                <xsl:value-of select="//str:NazwaDokumentu"/>
              </h1>
              <table>
                <tr>
                  <th style="width:15%">Podstawa prawna:</th>
                  <th>
                    <xsl:value-of select="wnio:PodstawaPrawna/wnio:PodstawaI"/>
                  </th>
                </tr>
                <tr>
                  <th>Składający:</th>
                  <th>
                    <xsl:value-of select="wnio:Skladajacy"/>
                  </th>
                </tr>
                <tr>
                  <th>Termin składania:</th>
                  <th>
                    <xsl:value-of select="wnio:TerminSkladania/wnio:Termin"/>
                  </th>
                </tr>
                <tr>
                  <th>Miejsce składania:</th>
                  <th>
                    <xsl:value-of select="wnio:MiejsceSkladania"/>
                  </th>
                </tr>
              </table>
            </xsl:for-each>
            <table>
              <tr>
                <th>
                  <h4>A. POWÓD ZŁOŻENIA DEKLARACJI</h4>
                </th>
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              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <xsl:if test="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacji='1'">DEKLARACJA SKŁADANA PO RAZ
                                        PIERWSZY
                                    </xsl:if>
                  <xsl:if test="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacji='2'">KOREKTA DEKLARACJI</xsl:if>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <xsl:for-each select="wnio:Podmiot">
              <table>
                <tr>
                  <th colspan="6">
                    <h4>B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</h4>
                  </th>
                </tr>
                <tr>
                  <td colspan="6">
                    <xsl:if test="./@typPodmiotu='osoba_fizyczna'">DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH</xsl:if>
                    <xsl:if test="./@typPodmiotu='osoba_prawna'">DOTYCZY OSÓB PRAWNYCH I 
JEDNOSTEK
                                            ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
                                        </xsl:if>
                    <xsl:if 
test="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:Podmiot/@typPodmiotu='inna'">
                      <xsl:value-of select="//wnio:Inna"/>
                    </xsl:if>
                  </td>
                </tr>
                <xsl:for-each select="wnio:OsobaFizyczna">
                  <tr>
                    <th style="width:10%">NAZWISKO</th>
                    <td style="width:25%">
                      <xsl:value-of select="oso:Nazwisko"/>
                    </td>
                    <th style="width:10%">IMIĘ</th>
                    <td style="width:25%">
                      <xsl:value-of select="oso:Imie"/>
                    </td>
                    <th style="width:10%">PESEL</th>
                    <td style="width:25%">
                      <xsl:value-of select="oso:PESEL"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <xsl:for-each select="//wnio:Adres">
                    <tr>
                      <th>NUMER TELEFONU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI</th>
                      <td>
                        <xsl:value-of select="adr:Telefon"/>
                      </td>
                      <th>ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI</th>
                      <td colspan="3">
                        <xsl:value-of select="adr:Email"/>
                      </td>
                    </tr>
                  </xsl:for-each>
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                </xsl:for-each>
                <xsl:for-each select="wnio:OsobaNiefizyczna">
                  <tr>
                    <th style="width:10%">NAZWA</th>
                    <td colspan="5" style="width:25%">
                      <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th style="width:10%">NIP</th>
                    <td style="width:25%" colspan="5">
                      <xsl:value-of select="inst:NIP"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <xsl:for-each select="//wnio:Adres">
                    <tr>
                      <th>NUMER TELEFONU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI</th>
                      <td>
                        <xsl:value-of select="adr:Telefon"/>
                      </td>
                      <th>ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI</th>
                      <td colspan="3">
                        <xsl:value-of select="adr:Email"/>
                      </td>
                    </tr>
                  </xsl:for-each>
                </xsl:for-each>
              </table>
              <xsl:for-each select="wnio:Adres">
                <table>
                  <tr>
                    <th colspan="6">
                      <h4>C. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ
                                            </h4>
                    </th>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th style="width:10%">KRAJ</th>
                    <td colspan="5">
                      <xsl:value-of select="adr:Kraj"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th style="width:10%">WOJEWÓDZTWO</th>
                    <td style="width:23%">
                      <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"/>
                    </td>
                    <th style="width:10%">POWIAT</th>
                    <td style="width:23%">
                      <xsl:value-of select="adr:Powiat"/>
                    </td>
                    <th style="width:10%">GMINA</th>
                    <td style="width:23%">
                      <xsl:value-of select="adr:Gmina"/>
                    </td>
                  </tr>
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                  <tr>
                    <th>NR BUDYNKU</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Budynek"/>
                    </td>
                    <th>NR LOKALU</th>
                    <td colspan="3">
                      <xsl:value-of select="adr:Lokal"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th>MIEJSCOWOŚĆ</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
                    </td>
                    <th>KOD POCZTOWY</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
                    </td>
                    <th>ULICA</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Ulica"/>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </xsl:for-each>
              <table>
                <tr>
                  <th colspan="6"><h4>D. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
               
                             (
                                            <xsl:value-of select="wnio:AdresKorespondencyjny/@wystepuje"/>)
                                        </h4>
                                        (należy wypełnić w przypadku, gdy adres ten jest inny niż określony w pkt C)
                                    </th>
                </tr>
                <xsl:for-each select="wnio:AdresKorespondencyjny[@wystepuje='tak']">
                  <tr>
                    <th>KRAJ</th>
                    <td colspan="5">
                      <xsl:value-of select="adr:Kraj"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th style="width:10%">WOJEWÓDZTWO</th>
                    <td style="width:27%">
                      <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo"/>
                    </td>
                    <th style="width:10%">POWIAT</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Powiat"/>
                    </td>
                    <th style="width:10%">GMINA</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Gmina"/>
                    </td>
                  </tr>
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                  <tr>
                    <th>NR BUDYNKU</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Budynek"/>
                    </td>
                    <th>NR LOKALU</th>
                    <td colspan="3">
                      <xsl:value-of select="adr:Lokal"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th>MIEJSCOWOŚĆ</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
                    </td>
                    <th>KOD POCZTOWY</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy"/>
                    </td>
                    <th>ULICA</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Ulica"/>
                    </td>
                  </tr>
                </xsl:for-each>
              </table>
            </xsl:for-each>
            <xsl:for-each select="wnio:Nieruchomosc">
              <table>
                <tbody>
                  <tr>
                    <th colspan="7">
                      <h4>E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA</h4>
                    </th>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc"/>
                    </td>
                    <th>ULICA:</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Ulica"/>
                    </td>
                    <th>NR BUDYNKU</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Budynek"/>
                    </td>
                    <th>NR LOKALU</th>
                    <td>
                      <xsl:value-of select="adr:Lokal"/>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th>
                                            RODZAJ ZABUDOWY
                                        </th>
                    <td colspan="6">
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                      <xsl:if test="wnio:SelectPrzyklad='Jednorodzinna'">JEDNORODZINNA</xsl:if>
                      <xsl:if test="wnio:SelectPrzyklad='Wielorodzinna'">WIELORODZINNA</xsl:if>
                    </td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </xsl:for-each>
            <table>
              <xsl:for-each select="wnio:SposobZbierania">
                <tr>
                  <th>
                    <h4>F. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI</h4>
                  </th>
                </tr>
                <tr>
                  <td>
                    <xsl:if test="wnio:Wybor='1'">ODPADY BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB 
SELEKTYWNY</xsl:if>
                    <xsl:if test="wnio:Wybor='2'">ODPADY NIE BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB 
SELEKTYWNY
                                        </xsl:if>
                  </td>
                </tr>
              </xsl:for-each>
            </table>
            <table class="numericvalue">
              <tr>
                <th colspan="5">
                  <h4>G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI
                                        KOMUNALNYMI
                                    </h4>
                </th>
              </tr>
              <tr>
                <th colspan="3"/>
                <th>AKTUALNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</th>
                <th>WYSOKOŚĆ OPŁATY (ILOCZYN STAWKI OPŁATY ORAZ ILOŚCI GOSPODARSTW 
DOMOWYCH)</th>
              </tr>
              <tr>
                <th rowspan="2">ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI</th>
                <th>JEDNOOSOBOWYCH</th>
                <td>
                  <xsl:value-of select="//wnio:IloscJednoosobowych"/>
                </td>
                <td>
                  <xsl:value-of select="//wnio:OplataJednoosobowa"/>
                </td>
                <td>
                  <xsl:value-of select="//wnio:SumaOplatJednoosobowych"/>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>DWUOSOBOWYCH I WIĘKSZYCH</th>
                <td>
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                  <xsl:value-of select="//wnio:IloscDwuIWiecejosobowych"/>
                </td>
                <td>
                  <xsl:value-of select="//wnio:OplataWieloosobowa"/>
                </td>
                <td>
                  <xsl:value-of select="//wnio:SumaOplatWieloosobowych"/>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th colspan="4">RAZEM</th>
                <td>
                  <xsl:value-of select="//wnio:SumaOplat"/>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <br/>
            <table>
              <tr>
                <th colspan="4">
                                    DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WG
                                    DANYCH PODANYCH W NINIEJSZEJ DEKLARACJI
                                </th>
                <td>
                  <xsl:value-of select="//wnio:DataOplaty"/>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <table>
              <tr>
                <th colspan="2">
                  <h4>
                                        Podpis składającego:
                                    </h4>
                </th>
              </tr>
              <tr>
                <th>Imię</th>
                <td>
                  <xsl:value-of select="oso:Imie"/>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Nazwisko</th>
                <td>
                  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko"/>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>Data wypełnienia</th>
                <td>
                  <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia"/>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <table>
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              <tr>
                <th>
                  <h4>Pouczenie:</h4>
                </th>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <p>
                    <xsl:value-of select="wnio:Pouczenie"/>
                  </p>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <table>
              <tr>
                <th>
                  <h4>Objaśnienia:</h4>
                </th>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <xsl:value-of select="wnio:Informacja2"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Informacja3"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Informacja4"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Informacja5"/>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <table>
              <tr>
                <th>
                  <h4>Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:</h4>
                </th>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula"/>
                  <br/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula1"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula2"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula3"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula4"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula5"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula6"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula7"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula71"/>
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                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula72"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula73"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula74"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula75"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula8"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula9"/>
                  <br/>
                  <xsl:value-of select="wnio:Klauzula10"/>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <xsl:call-template name="Podpisy_elektroniczne"/>
          </xsl:for-each>
        </div>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="Podpisy_elektroniczne">

    <h2>Podpisy elektroniczne</h2>
    <table>
      <tr>
        <td>
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string-length(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 0">
              <xsl:text>Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do 
weryfikacji podpisu</xsl:text>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) &gt; 1">
                  <br/>
                  <xsl:text>Daty złożenia podpisu: </xsl:text>
                  <xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']">
                    <xsl:value-of select="."/>
                  </xsl:for-each>
                </xsl:when>
                <xsl:when test="count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']) = 1">
                  <br/>
                  <xsl:text>Data złożenia podpisu: </xsl:text>
                  <xsl:for-each select="//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 
'SigningTime']">
                    <xsl:value-of select="."/>
                  </xsl:for-each>
                </xsl:when>
                <xsl:when test="0 &gt;= count(//wnio:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-
name() = 'SigningTime'])">
                                </xsl:when>
              </xsl:choose>
            </xsl:when>
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            <xsl:otherwise>
              <xsl:text>Dokument nie zawiera podpisu</xsl:text>
            </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

xml
 wyroznik.xml  schemat.xsd  maZrodlo  styl.xsl  maFormat  polski  Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Urząd Miasta Ząbki 05-091 Ząbki Wojska Polskiego 10  
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja Ustawa z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach URI://Dziennik_Ustaw/2018/1454/6n/1/2/a  
2019-07-18  Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
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