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UCHWALA Nr XXXIII/165/2018 


RADY GMINY GZY 


z dnia 19 marca 2018 r. 


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późno zm.) i art. 6m i 6n 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późno zm.) uchwala się, co następuje: 

§1. 

1. 	 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiącej załącznik m 1 
do niniejszej uchwały. 

2. 	 Deklarację, o której mowa w ust. l właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w Urzędzie Gminy Gzy w terminie: 
l) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 

1. 	 Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formach 'Vvrymienionych 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie 
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 180). 

2. 	 Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik m 2 do niniejszej 
uchwały. 

§3. 

Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości składają pisemnie 
w Urzędzie Gminy w Gzach lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu Gminy w Gzach na platformie Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej 

§4. 

Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu Gminy Gzy w formie dokumentu 
elektronicznego: 

1) 	 deklaracj e przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniLI ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 570), 

2) akceptowalne formaty załączników to: * .doc, * .docx, * .docm, * .odt, * .pdf, * .xmL 
3) wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB. 



J«;.t1 teL-
Leon ł')'1eIJ 

0. 

§5 


Traci moc uchwała Nr XVIl/85/20 16 Rady Gminy Gzy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6391). 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§7 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 
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Załącznik Nr l 
do Uchwały Nr XXX111/165/2018
Rady Gminy Gzy 
z dnia 19 marca 2018 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

NALEŻY WYPELNI( CZYTELNIE. DRlIKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późno zm.); 

PODSTAWA PRAW NA Uchwała Nr XXXIIJl165/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Termin złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości. 
TERMIN SKŁADANIA pierwszego mieszkańca. W razie zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości opłaty składa się nową deklarację w ciągu \4 dni od dnia zmiany. 

MIEJSCE SKŁADANIA Urząd Gminy Gzy, Gzy 9, 06 - 126 Gzy 

A. ORGANWLASCIWY1>O·ZLOŻENIA.DEKLARACJI 

WÓJT GMINY GZY 


Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

O PIERWSZA DEKLARACJA 

O KOREKTA/ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 
- DATA ZMIANy .......................... . 

(dzień - miesiąc rok) 

O WŁAŚCICIEL 

O WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

O UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

O JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ 

W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

O INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ!) 

O Osoba fizyczna 

O Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

O Osoba prawna 

IMIĘ I NAZW ISKO (dot. osób fizycznych) PEŁNA NAZW A (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) 

PESEL*: 

E. ADRĘS ZAMIESZKANIĄ. .. .. :. ;;>, .... •. >; • . 
Miejscowość, nr domu Kod pocztowy, poczta 

F. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ OD»Al.)Y'KOMUNALNE 
M iejscowość, nr domu Kod pocztowy, poczta 
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G. OSWIADCZENIE SKŁA AJ CEGO DEKLARAC 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje 
..................... osób.* 
* należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych 

H.OSWL\DCZENIE 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne 
są zbierane i gromadzone w sposób: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

O SELEKTYWNY 

o NIESELEKTYWNY 

Oświadczam, że odpady "zielone" poddawane są kompostowaniu na terenie nieruchomości. 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

............. x ..................... . 


(liczba osób) (stawka za jedną osobę) (iloczyn l iczby osób i stawki opłaty) 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ... . . . ................... zł 

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . .  . .. . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  ) . 


Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

.. . .  ................. x . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 


(l iczba gosp. domowych) (stawka za gosp. domowe) (iloczyn liczby gosp. domowych 
i stawki opłaty) 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ...... ................... zł 

. (słownie: ......... , . . . .  , . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .. . . . ... . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ). 
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OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI: 

J) 	 Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust. \ pkt 4) 
przez inne osoby władające nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza 
(w tym samoistnego w rozumieniu art. 336 k.c.) oraz korzystającego, jeżeli dana 
nieruchomość została oddana do korzystania. 

POUCZENIE: 

J) 	 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Gzy Nr 48 8232 0005 0200 0912 2002 0001, bez wezwania, w terminie 
do 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który następuje płatność, 
w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, tj. za I kwartał do dnia 15 
stycznia, za II kwartał do dnia 15 kwietnia, za III kwartał do dnia 15 lipca, 
za IV kwartał do dnia 15 października. 

2) 	 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. 

3) 	 Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późno zm.), niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1201 z późno zm.). 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIII/165/18 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 19 marca 2e18 r. 

<xh:html 	 xmlns:xh ''http://www.w3.org/1999/xhtml'' xmlns:xf  ''http://www.w3.org/2ee2/xforms'' 
xmlns:x5 ' 'http://www.w3.org/2ee1/XMLSchema'' 
xmlns:xsi ''http://www.w3.org/2ee1/XMLSchema-instance '' 
xmlns:ev ''http://www.w3.org/2ee1/xml-events'' 
xmlns:xi ''http://www.w3.org/2ee1/XInclude'' 
xmlns:xxi ''http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude '' 
xmlns:xxf ''http://orbeon.org/oxf/xml/xforms'' 
xmlns:exf  ''http://www.exforms.org/exf/1-e'' 
xmlns:fr ''http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner" 
xmlns:saxon ''http://saxon.sf.net/'' 
xmlns:sql  ''http://orbeon.org/oxf/xml/sql" 
xmlns:soap ''http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:oso "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2ee9/11/16/" 
xmlns:inst "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2ee9/11/16/" 
xmlns:meta ''http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2ee9/11/16/" 
xmlns:str "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2ee9/11/16/" 
xmlns:adr ''http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2ee9/11/e9/" 
xmlns:wyr ''http://crd.gov.pl/wzor/2ee8/e5/e9/1/'' 
xmlns:ds ''http://www.w3.org/2eee/e9/xmldsig#'' 
xmlns:wnio "none" 
xmlns:fb ''http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder''> 

<xh:head> 

<xh:title>Oeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</xh:title> 

<xf:model id "fr-form-model" xxf:expose-xpath-types "true"> 


<!-- Main instance --> 

<xf:instance id "fr-form-instance"> 


<wnio:Ookument> 
<OpisOokumentu/> 
<OaneOokumentu/> 
<TrescOokumentu format "text/xml" kodowanie "XML"> 

<section-1> 
<head-a>WÓJT GMINY GZY</head-a> 

<B>l</B> 
<b-data/> 
<01</0 
<0>1</0> 
<d_imie/> 
<d_nazwa/> 
<d_pesel/> 
<d_tell> 
<d_mailI> 
<ID2e/> 
<e_miejsc/> 
<e_nr_domu/> 
<e_kod_pocztowy/> 
<e_poczta/> 
<ID21/> 
<f_miejsc/> 
<f_nr_domu/> 
<f_kod_pocztowy/> 
<f_poczta/> 
<G>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F zamieszkuje:</G> 

<G-ile-osob/> 

<I029>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej 


deklaracji odpady komunalne 	 są zbierane i gromadzone w sposób:</I029> 
<H1/> 
<H2/> 
<ID33/> 
<1.1-txt1/> 
<1.2-txt1/> 
<I1-txt2/> 
<1.2-txt2/> 

<I.1_sel_value/> 

<I.2_sel_value/> 

<I1.2_nosel_value/> 

<I.2_nosel_value/> 

<IJ1/> 
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- - -------------------

<I_XV> 

<I_X3/> 

<ID42/> 


</section-l> 

</TrescDokumentu> 


</wnio:Dokument> 

</xf:instance> 


<1-- Bindings _M> 
<xf:bind xmlns:dataModel,,"java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel" id,,"fr-form-binds" 

ref,,"instance( 'fr-form-instance' )"> 
<xf:bind id,,"TrescDokumentu-bind" name,,"TrescDokumentu" ref "TrescDokumentu"> 

<xf:bind id="section-l-bind" name "section-l" ref,,"section-l"> 
<xf:bind id="head-a-bind" name="head-a" ref,,"head-a" readonly "true"/> 

<xf:bind id="B-bind" ref "B" name""B"/> 
<xf:bind id="b-data-bind" ref "b-data" name="b-data" type="xs:date" relevant= .. $B 2 .. /> 
<xf:bind id "C-bind" ref="C" name="C" required  .. true() .. /> 
<xf:bind id,,"O-bind" ref="O" name="O" required="trueO"/> 
<xf:bind id,,"d_imie-bind" ref="d_imie" name ·d_imie"/> 
<xf:bind id,,"d_nazwa-bind" ref="d_nazwa" name "d_nazwa" relevant""$D&gt;l"/> 
<xf:bind id="d_pesel-bind" ref,,"d_pesel" name="d_pesel" type="oso:PESELTyp"/> 
<xf:bind id "d_tel-bind" ref="d_tel" name="d_tel" type="adr:TelefonTyp"/> 
<xf:bind id="d_mail-bind" ref="d_mail" name="d_mail" type="adr:EmailTyp"/> 
<xf:bind id""e_miejsc-bind" ref="e_miejsc" name""e_miejsc" type "adr:MiejscowoscTyp"/> 
<xf:bind id,,"e_nr_domu-bind" ref="e_nr_domu" name="e_nr_domu" type,,"adr:BudynekTyp"/> 
<xf:bind id="e_kod_pocztowy-bind" ref="e_kod_pocztowy" name,,"e_kod"'pocztowy" 

type="adr:KodPocztowyTyp"/> 
<xf:bind id="e_poczta-bind" ref,,"e...poczta" name="e_poczta" type "adr:PocztaTyp"/> 
<xf:bind id="I02a-bind" ref "I02a" name,,"I02a"/> 
<xf:bind id="I021-bind" ref="I021" name="I021"/> 
<xf:bind id "f_miejsc-bind" ref="f_miejsc" name="f_miejsc"/> 
<xf:bind id,,"f_nr_domu-bind" ref="f_nr_domu" name="f_nr_domu"/> 
<xf:bind id,,"f_kod_pocztowy-bind" ref="f_kod_pocztowy" name="f_kod_pocztowy"/> 
<xf:bind id,,"f"'poczta-bind" ref,,"f_poczta" name,,"f_poczta"/> 
<xf:bind id="G-bind" ref="G" name="G" readonly="l"/> 
<xf:bind id="G-ile-osob-bind" ref="G-ile-osob" name="G-ile-osob" 

type="xs:positivelnteger"/> 
<xf:bind id="I029-bind" ref,,"I029" name""I029" readonly""l"/> 
<xf:bind id="Hl-bind" ref="Hl" name,,"Hl"/> 
<xf:bind id""H2-bind" ref="H2" name "H 2·/> 
<xf:bind id="I033-bind" ref="I033" name,,"ID33"/> 
<xf:bind id""I.l-txt1-bind" ref,,"I.l-txtl" name="I.l-txtl"/> 
<xf:bind id""I.2-txt1-bind" ref="I.2-txt1" name="I.2-txtl"/> 
<xf:bind id="I1-txt2-bind" ref,,"I1-txt2" name="I1-txt2" relevant="$G-ile-osob&lt;7" 

readonly="l"/> 
<xf:bind id""I.2-txt2-bind" ref="I.2-txt2" name="I.Z-txtZ" relevant="$G-ile-osob&gt;6" 

readonly="l"/> 
<xf:bind 	 id="I.l_sel_value-bind" ref="I.l_sel_value" name="I.l_sel_value" 

type="xs:double" 
relevant="$G-ile-osob&lt;7" 
readonly="l" 
calculate="ll.ea"/> 

<xf: bind 	 id= "I. Z_sel_value -bind" ref="I. 2_sel_ value" name""I. 2_sel_ value" 
type""xs:double" 
relevant "$G-ile-osob&gt;6" 
readonly="l" 
calculate="7a.ae"/> 

<xf:bind id "I1.Z_nosel_value-bind" ref="I1.2_nosel_value" name="I1.2_nosel_value" 
type="xs:double" 
relevant "$G-ile-osob&lt;7" 
readonly="l" 
calculate="2e.ee"/> 

<xf:bind id="I.2_nosel_value-bind" ref="I.2_nosel_value" name="I.2_nosel_value" 
type="xs:double" 
relevant="$G-ile-osob&gt ;6" 
readonly="l" 
calculate="125.ee"/> 

<xf:bind id="I_Xl-bind" ref="I_Xl" name="I_Xl" type="xs:double"/> 

<xf:bind id="I_X2-bind" ref="I]2" name="I_X2" type="xs:double"/> 

<xf:bind id="I_X3-bind" ref="I_X3" name="I_X3" calculate="concat($CX1*$I_X2, , 


zł. ')"/> 
<xf:bind id="ID42-bind" ref="ID42" name="ID42" readonly="l" calculate="$I_X3"/> 

</xf:bind> 
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<litem> 

</xf:bind> 

</xf:bind> 


<!-- Metadata --> 

<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-metadata"> 


<metadata> 
<application-name>B4_Deklaracja_odpady2B18_1</application-name> 
<form-name>B4_Deklaracja_odpady2B18_1</form-name> 
<title xml:lang="pl">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi</title> 
<description xml:lang="pl">Wersja B.94.1 2B18-B3-B6</description> 

</metadata> 
</xf:instance> 

<!-- Attachments --> 

<xf:instance id="fr-form-attachments"> 


<attachments> 
<css mediatype="text/css" filename="" size=""/> 
<pdf mediatype="application/pdf" filename="" size=""/> 

</attachments> 

</xf:instance> 


<!-- AlI form resources --> 

<!-- Don't make readonly by default in case a service modifies the resources --> 

<xf:instance id="fr-form-resources" xxf:readonly="false"> 


<resources> 

<resource xml:lang="pl"> 


<section-1> 

<label/> 

<help/> 


</section-1> 
<head-a> 

<label>&ltjB&gtjA. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI&ltj/B&gtj</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</head-a> 
<B> 

<label>&ltjb&gtj B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI &ltj/b&gtj</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>Pierwsza deklaracja</label> 
<value>l</value> 

<litem> 
<item> 

<label>Korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji</label> 
<value>2</Value> 

<litem> 

</B> 

<b-data> 


<label>DATA ZMIANY</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 


</b-data> 
<C> 

<label>&ltjb&gtjC. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ&ltj/b&gtj</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>WŁAŚCICIEL</label> 
<value>l<!value> 

<item> 
<label>WSPÓŁWŁAŚCICIEL</label> 
<value>2</value> 

<litem> 
<item> 

<label>UZYTKOWNIK WIECZYSTY</label> 
<value>3</value> 
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UŻYTKOWANIU</label> 

<litem> 
<item> 

<label>JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB 

<value>4</value> 

<litem> 

<item> 


<label>INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ</label> 
<value>S</value> 

<litem> 
</C> 
<D> 

<label>&ltjb&gtjD. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ&ltj/b&gtj</label> 
<hint/> 
<helpl> 
<alert/> 
<item> 

<label>Osoba fizyczna</label> 
<value>l</value> 


<litem> 

<item> 


<label>Osoba prawna</label> 
<value>2</value> 


<litem> 

<item> 


<label>Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</label> 
<value>3</value> 

<litem> 
<ID> 
<d_imie> 

<label>&lt;b&gt;IMIĘ I NAZWISKO&ltjb&gt;</label> 

<hint/> 

<helpl> 

<alert/> 


</d_imie> 
<d_nazwa> 

<label>&lt;B&gt;PEŁNA NAZWA&lt;/B&gt;</label> 
<hint/> 
<helpl> 
<alert/> 

<Id_nazwa> 
<d_pesel> 

<label>&lt;b&gt;PESEL&lt;/B&gt;</label> 
<hintl> 
<helpl> 
<alert/> 

</d_pesel> 
<d_tel> 

<label>&lt;b&gt;telefon kontaktowy&lt;/b&gtj</label> 
<hint/> 
<helpl> 
<alert/> 

<Id_tel> 
<d_mail> 

<label>&lt;b&gt;adres e-mail&lt;/b&gt;</label> 
<hintl> 
<helpl> 
<alert/> 

<Id_mail> 
<ID2e> 

<label>&lt;b&gt;E. ADRES ZAMIESZKANIA&ltj/b&gt;</label> 
<hint/> 
<helpl> 
<alert/> 

</I02e> 
<e_miejsc> 

<label/> 
<hint>Miejscowość</hint> 
<helpl> 
<alert/> 

<le_miejsc> 
<e_nr_domu> 

<labell> 
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<hint>Nr domu</hint> 

<help/> 

<alert/> 


</e_nr_domu> 
<e_kod_pocztowy> 

<label/> 
<hint>Kod pocztowy</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</e_kod_pocztowy> 
<e_poczta> 

<label/> 
<hint>Poczta</hint> 
<help/> 
<alert/> 

<le_poczta> 
<ID21> 

<label>&lt;b&gt;F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</ID2l> 
<f_miejsc> 

<label/> 
<hint>Miejscowość</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</f_miejsc> 
<f_nr_domu> 

<label/> 
<hint>Nr domu</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</f_nr_domu> 
<f_kod_po c ztowy > 

<label/> 
<hint>Kod pocztowy</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</f_kod_pocztowy> 
<fyoczta> 

<label/> 
<hint>Poczta</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</f_poczta> 
<G> 

<label>&lt;b&gt;G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ&lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 

<help/> 

<alert/> 


</G> 
<G-ile-osob> 

<label>-----------------------</label> 
<hint>naleiy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych</hint> 
<help/> 
<alert/> 

</G-ile-osob> 
<ID29> 

<label>&lt;B&gt;H. Oświadczenie&lt;/B&gt;</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</ID29> 
<Hl> 

<label/> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>Selektywny</label> 

<value>l</value> 


<litem> 
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<item> 
<label>Nieselektywny</label> 
<value>2</value> 

<litem> 

</Hl> 

<H2> 


<label>Oświadczam, że odpady "zielone" poddawane są kompostowaniu na terenie 
nieruchomości</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 
<item> 

<label>TAK</label> 
<value>l</value> 


<litem> 

<item> 


<label>NIE</label> 
<value>0</value> 

<litem> 

</H2> 

<ID33> 


<label>&lt;b&gt;1. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odapadami komulalnymi &lt;/b&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1D33> 
<I.l-bt1> 

<label>&lt;B&gt;1.l. Gdy liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym jest mniejsza 
lub równa 6 &lt;/B&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</I.l-bt1> 
<I.2-btl> 

<label>&lt;B&gt;1.2. Gdy liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym przekracza 6 
&lt;/B&gt;</label> 

<hint/> 
<help/> 
<alert!> 

</I.2-txt1> 
<Il-bU> 

<label>Stawka opłaty za jedną osobę wynosi:</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</Il-txt2> 
<I.2-bU> 

<label>Stawka opłaty za gopodarstwo domowe wynosi:</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</I.2-txt2> 
<I.l_sel_value> 

<label>l.Selektywne zbieranie</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1.l_sel_value> 
<1.2_sel_value> 

<label>l. Selektywne zbieranie</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1.2_sel_value> 
<1l.2_nosel_value> 

<label>2. Nieselektywne zbieranie</label> 
<hint/> 
<help/> 
<alert/> 

</1l.2_nosel_value> 
<I.2_nosel_value> 

<label>2. Nieselektywne zbieranie</label> 
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<hint/> 

<helpl> 

<alert/> 


</I.2_nosel_value> 
<I_Xl> 

<labell> 
<hint>liczba osob lub gosp. domowych</hint> 
<helpl> 
<alert/> 

</I_Xl> 
<I_X2> 


<labell> 


<hint>stawka opłaty</hint> 

<helpl> 

<alert/> 


</I_X2> 
<I_X3> 

<labell> 
<hint>iloczyn: liczba x stawka opłaty</hint> 
<helpl> 
<alert>error</alert> 

</I_X3> 
<ID42> 

<label>Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:</label> 
<hint/> 
<helpl> 
<alert/> 

</ID42> 

</resource> 


</resources> 

</xf:instance> 


<!-- Utility instances for services --> 
<xf:instance id="fr-service-request-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all"> 

<request/> 
</xf:instance> 

<xf:instance id="fr-service-response-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all"> 
<response/> 

</xf:instance> 

</xf:model> 
</xh:head> 
<xh:body> 

<fr:view> 

<fr:body xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" 

xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel" 

xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors" 

xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"> 


<fr:section id="section-l-control" bind="section-l-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/section-l/label"l> 

<xf:help ref="$form-resources/section-l/help"l> 

<fr:grid> 


<xh:tr> 

<xh:td> 


<xf:input id="head-a-control" bind="head-a-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/head-a/label" mediatype="text/html"l> 
<xf:hint ref="$form-resources/head-a/hint"l> 
<xf:help ref="$form-resources/head-a/help"l> 
<xf: alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" l> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh :td/> 


</xh:tr> 

<xh:tr> 


<xh :td> 

exf:selectl id="B-control" appearance="full" bind="B-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/B/label" mediatype="text/html"l> 
<xf:hint ref="$form-resources/B/hint"l> 
exf:help ref="$form-resources/B/help"l> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"l> 
exf:itemset ref="$form-resources/B/item"> 

Strona 7 



<xf:label ref="label"/> 

<xf:value ref="value"/> 


</xf:itemset> 

</xf:select1> 


</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:input id="b-data-control" bind="b-data-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/b-data/label"l> 

<xf:hint ref="$form-resources/b-data/hint"/> 

<xf: help ref="$form-resources/b-data/help"/> 

<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 


</xf:input> 
</xh:td> 

</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:selectl id="C-control" appearance="full" bind,,"C-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/C/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/C/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/C/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
<xf:itemset ref="$form-resources/C/item"> 

<xf:label ref="label"/> 

<xf:value ref="value"/> 


</xf:itemset> 

</xf: selectl> 


</xh:td> 

<xh:td rowspan="l"/> 


</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:selectl id="D-control" appearance="full" bind="D-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/D/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/D/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/D/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
<xf:itemset ref="$form-resources/D/item"> 

<xf:label ref="label"/> 

<xf:value ref="value"/> 


</xf:itemset> 

</xf:selectl> 


</xh:td> 

<xh:td/> 


</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf:input id="d_imie-control" bind="d_imie-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/d_imie/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/d imie/hint"/> 
<xf:help ref""$form-resources/d)mie/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:input id="d_nazwa-control" bind="d_nazwa-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/d_nazwa/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/d nazwa/hint"/> -
<xf:help ref="$form-resources/d nazwa/helP"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 
</xh:td> 

</xh:tr> 
<xh:tr> 

<xh:td> 
<xf: input id="d_pesel-control ,. bind="d_pesel-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/d_pesel/label" mediatype="text/html"l> 
<xf:hint ref="$form-resources/d_pesel/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/d_pesel/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 
</xh:td> 
<xh:td/> 

</xh:tr> 
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<xh:tr> 

<xh:td> 


<xf:input id"'''d_tel-control'' bind="d_tel-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/d_tel/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/d_tel/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/d_tel/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:input id="d_mail-control" bind="d_mail-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/d_mail/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/d_mail/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/d_mail/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 
</xh:td> 


</xh:tr> 

<xh:tr> 


<xh:td> 

<xf:output id="ID20-control" bind="ID26-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/ID20/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/ID20/hint"/> 
<xf:help ref"'''$form-resources/ID26/help''l> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 

</xh:td> 

<xh:tdl> 


</xh:tr> 
</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 

<xh:td> 


<xf:input id="e_miejsc-control" bind="e_miejsc-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/e_miejsc/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/e_miejsc/hint"l> 
<xf:help ref="$form-resources/e_mlejsc/help"/> 
<xf: alert ref="$fr- resources/detail/labels/alert" /> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:input id="e_nr_domu-control" bind="e_nr_domu-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/e_nr_domu/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/e_nr_domu/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/e_nr_domu/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:input id="e_kod_pocztowy-control" bind="e_kod_pocztowy-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/e_kod_pocztowy/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/e_kod_pocztowy/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/e_kod_pocztowy/help"/> 
<xf: alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" /> 

</xf:input> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:input id="e_poczta-control" bind="e_poczta-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/e_poczta/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/e_poczta/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/e_poczta/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 


</xh:tr> 
</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 

<xh:td> 


<xf:output id="ID21-control" bind="ID21-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/ID21/label" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/ID21/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/ID21/help"/> 
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<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 
</xf:output> 

</xh:td> 
</xh:tr> 

</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 
<xh:td> 

<xf:input id,,"f_miejsc-control" bind="f_miejsc-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/Cmiejsc/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/f_miejsc/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources!f_miejsc/help"/> 
<xf:alert ref,,"$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 
</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id="f_nr_domu-control" bind="f_nr_domu-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources!f nr domu/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/f_ r_domu/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/f_nr_domu/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf: input> 
</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id="f_kod_pocztowy-control" bind="f_kod_pocztowy-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/f_kod..pocztowy/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources!f_kod_pocztowy/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/f_kod_pocztowy/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 
</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id,,"f_poczta-control" bind="f_poczta-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/f_poczta/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/f_poczta/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/f_poczta/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 
</xh:td> 

</xh:tr> 
</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 
<xh:td> 

<xf:textarea id="G-control" bind="G-bind"> 
<xf:label ref,,"$form-resources/G/label" mediatype","text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/G/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/G/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:textarea> 
</xh:td> 
<xh:td> 

<xf:input id="G-ile-osob-control" bind="G-ile-oso b-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/G-ile-osob/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/G-ile-osob/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/G-ile-osob/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 


</xh:tr> 

</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 
<xh:td> 

<xf:textarea id="ID29-control" bind="ID29-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/ID29/1abel" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/ID29/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/ID29/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:textarea> 
</xh:td> 


</xh:tr> 

<xh :tr> 
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<xh:td> 

<xf:selectl id"'''Hl-control'' appearance","fuU" bind="Hl-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/Hl/label"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/Hl/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/Hl/help"/> 

<xf:alert ref."$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

<xf:itemset ref."$form-resources/Hl/item"> 


<xf:label ref."label"/> 

<xf:value ref="value"/> 


</xf:itemset> 

</xf:selectl> 


</xh:td> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 


<xh:td> 

<xf:selectl id="H2-control" appearance="full" bind."H2-bind"> 

<xf:label ref","$form-resources/H2/1abel"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/H2/hint"/> 

<xf:help ref."$form-resources/H2/help"/> 

<xf:alert ref","$fr-resources/detail/labels/alert"/> 


<xf:itemset ref="$form-resources/H2/item"> 

<xf:label ref="label"/> 

<xf:value ref="value"/> 


</xf:itemset> 

</xf:select1> 


</xh:td> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 


<xh:td> 

<xf:output id="ID33-control" bind""ID33-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/ID33/1abel" mediatype="text/html"/> 
<xf:hint ref."$form-resources/ID33/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/ID33/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 

</xh:td> 


</xh :tr> 
</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 

<xh:td> 


<xf:output id."I.l-txt1-control" bind."I.l-txt1-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/I.l-txt1/1abel" mediatype""text/html"/> 
<xf: hint ref","$form-resources/Ll-txt1/hint" /> 

<xf:help ref,,"$form-resources/I.l-txtl/help"/> 
<xf:alert ref."$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:output id="r. 2-txtl-control" bind."I.2-txtl-bind"> 
<xf:label ref="$form-resources/I.2-txt1/1abel" mediatype="text/html"/> 
<xf: hint ref="$form-resources/L 2-txtl/hint" /> 
<xf: help ref="$form-resources/L 2-txtl/help" /> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:output> 
</xh:td> 


</xh:tr> 

<xh:tr> 


<xh:td> 

<xf:output id="Il-txt2-control" bind."Il-txt2-blnd"> 

<xf:label ref."$form-resources/Il-txt2/1abel"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/Il-txt2/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/Il-txt2/help"/> 

<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 


</xf:output> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<xf:output id="I.2-txt2-control" bind="I.2-txt2-bind"> 

<xf: label ref="$form-resources/I. 2-txt2/1abel"/> 
 f 
<xf:hint ref."$form-resources/I.2-txt2/hint"/> 

<xf:help ref."$form-resources/I.2-txt2/help"/> 

<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 


</xf:output> 
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</xh:td> 

</xh:tr> 

<xh:tr> 


<xh:td> 
<fr:number 	 xmlns='' http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder'' 

xmlns:xxbl=''http://orbeon.org/oxf/xml/xbl'' 
xmlns:xsl='' http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'' 
decimal-digits="2" 
id="I.l_sel_value-control" 
bind="I. l_sel_value-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/I.l_sel_value/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/I.l_sel_value/hint"/> 
<xf: help ref="$form-resources/I.l_sel_value/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</fr:number> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<fr:number 	 xmlns=''http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder'' 
xmlns:xxbl='' http://orbeon.org/oxf/xml/xbl'' 
xmlns:xsl=''http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'' 
decimal-digits="2" 
id="I.2_sel_value-control" 
bind="I.2_sel_value-bind"> 

<xf:label ref"'''$form-resources/I.2_sel_value/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/I.2_sel_value/hint"/> 
<xf:help ref"'''$form-resources/I.2_sel_value/help''/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</fr:number> 
</xh:td> 


</xh:tr> 

<xh:tr> 


<xh: td> 
<fr:number 	 xmlns=''http://orbeon .org/oxf/xmlHorm-builder'' 

xmlns:xxbl='' http://orbeon.org/oxf/xml/xbl'' 
xmlns:xsl=''http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'' 
decimal-digits="2" 
id="Il.2_nosel_value-control " 
bind="Il .2_nosel_value-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/Il.2_nosel_value/label"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/Il.2_nosel_value/hint"/> 
<xf: help ref="$form-resourceS/Il. 2_nosel_value/help" /> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</fr:number> 

</xh:td> 

<xh:td> 


<fr:number 	 xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder'' 
xmlns:xxbl=''http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" 
xmlns:xsl='' http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'' 
decimal-digits="2" 
id="I.2_nosel_value-control" 
bind="I .2_nosel_value-bind"> 

<xf: label ref="$form-resources/I.2 nosel value/label" /> 
<xf:hint ref .. "$form-resources/!,2 ;Josel alue/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/I.2=nosel=value/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</fr:number> 

</xh:td> 


</xh:tr> 
</fr:grid> 
<fr:grid> 

<xh:tr> 

<xh:td> 


<fr:number 	 xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder" 
xmlns:xxbl=''http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
decimal-digits="2" 
id="I_Xl-control" 
bind="I_X1-bind") 

<xf:label ref="$form-resources/I X1/1abel"/> 

<xf:hint ref="$form-resources/I Xl/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/I=X1/help"/> 

<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 


</fr:number> 
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</fr:number> 

</xh:td> 
<xh:td> 

<fr:number 	 xmlns,,,''http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder'' 
xmlns:xxbl,,,''http://orbeon.org/oxf/xml/xbl'' 
xmlns:xsl,,,''http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'' 
decimal-digits="2" 
id","I_X2-control" 
bind="I_X2-bind"> 

<xf:label ref="$form-resources/I_X2!label"/> 

<xf:hint ref","$form-resources/I X2/hint"/> 

<xf:help ref="$form-resources/(X2/help"l> 

<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 


</fr:number> 
</xh:td> 
<xh:td> 

<fr:number 	 xmlns,,,''http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder '' 
xmlns:xxbl=''http://orbeon.org/oxf/xml/xbl'' 
xmlns:xsl.''http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'' 
decimal-digits."2" 
id."I_X3-control" 
bind="I_X3-bind"> 

<xf:label ref."$form-resources/I_X3/1abel"l> 
<xf:hint ref."$form-resources/I_X3/hint"/> 
<xf:help ref."$form-resources/I_X3/help"/> 
<xf:alert ref."$form-resources/I X3/alert"/> -

</xh:td> 
</xh:tr> 


</fr:grid> 

<fr:grid> 


<xh:tr> 

<xh:td> 


<xf:input id="ID42-control" bind","ID42-bind"> 
<xf:label ref."$form-resources/ID42/1abel"/> 
<xf:hint ref="$form-resources/ID42/hint"/> 
<xf:help ref="$form-resources/ID42/help"/> 
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/> 

</xf:input> 

</xh:td> 
</xh:tr> 

</fr:grid> 
</fr:section> 

</fr:body> 
</fr:view> 

</xh:body> 
</xh:html> 
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