
UCHWAŁA NR LV/1289/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie  określenia  wzorów  formularzy, warunków i trybu składania  informacji i deklaracji  na podatek 
od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od 

środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art.6 ust.13,14 i ust.15 oraz art. 9 ust.9 i ust.10  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849), art.6a ust.11,12 i ust.13 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art.6 ust.9, 10 i ust.11 ustawy 
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz.465) 

Rada Miasta Katowice
uchwala: 

§ 1. Określić wzory formularzy:

1) IN-1 informacja w sprawie  podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego - stanowiący  załącznik nr 2 do uchwały,

3) IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego - stanowiący  załącznik nr 3 do uchwały,

4) DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,

5) DR-1 deklaracja na podatek rolny- stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

6) DL-1 deklaracja na podatek leśny - stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,

7) ZN-1/A dane o zwolnieniach  podatkowych w podatku od nieruchomości - stanowiący  załącznik nr 7 do 
uchwały,

8) ZN-1/B dane o nieruchomościach - stanowiący załącznik nr 8 do uchwały,

9) ZR-1/A dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - stanowiący załącznik nr 9 do uchwały,

10) ZR-1/B dane o nieruchomościach rolnych - stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,

11) ZL-1/A dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - stanowiący załącznik nr 11 do uchwały,

12) ZL-1/B dane o nieruchomościach  leśnych - stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§ 2. Określić format elektroniczny wzorów formularzy wykazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz układ informacji 
i powiązań między danymi:

1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML, o zwolnieniach 
podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach 
(ZN-1/B) w formacie danych XML - stanowiących  integralne części  załącznika 1a do uchwały,

2) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) w formacie danych XML, danych o zwolnieniach i ulgach 
podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/A) w formacie danych XML, danych o nieruchomościach rolnych (ZR-
1/B) w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika 2a do uchwały,

3) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach 
podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach leśnych 
(ZL-1/B) w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika  nr 3a do uchwały,

4) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach 
podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach 
(ZN-1/B) w formacie danych  XML - stanowiących części  załącznika  4a do uchwały,
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5) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach i ulgach 
podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach rolnych 
(ZR-1/B) w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika nr 5a do uchwały,

6) w deklaracji na podatek leśny (DL-1) w formacie danych  XML, w danych o zwolnieniach  podatkowych 
w podatku leśnym (ZL-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach leśnych (ZL-1/B) 
w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika nr 6a do uchwały.

§ 3. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, wprowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 
2013r. w sprawie deklaracji na podatek  od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (Dz.U. z 2013r.,  poz. 221).

§ 4. Deklaracje i informacje określone w § 2 niniejszej uchwały muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu 
dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektroniczną 
Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe muszą być  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. 
o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 262), profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r., poz. 1114) lub 
podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP, za wyjątkiem 
deklaracji na podatek od środków transportowych, która musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Katowice w momencie otrzymania 
deklaracji lub informacji podatkowej automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

§ 7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy określonych 
w § 2 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność 
i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 
dostępem.

§ 8. Określić limit  wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający:

- z informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, składanych za pomocą środków   
komunikacji elektronicznej do wysokości 1.000.000 złotych,

- z deklaracji na podatek od środków transportowych składanej za pomocą środków komunikacji   elektronicznej 
do wysokości 100.000 złotych.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVI/316/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  podatek 
rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 
komunikacji elektronicznej, zmieniona Uchwałą Nr XLII/992/13 z dnia 27 listopada 2013r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015r.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika ( NIP )*

          |_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|-|_|_|        
*dotyczy podatników nieobjętych  rejestrem PESEL

IN-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok 

Podstawa prawna: 
Składający:

:
Termin składania
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014. poz 849) 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku 
podatkowego,lub wysokości opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE PODATNIKA
4. Nazwisko

5. Pierwsze imię, drugie imię

6. Data urodzenia 7. Imię ojca 8. Imię matki

9. Identyfikator PESEL/ REGON 10. Numer telefonu

      B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

        B.3. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
21. Nazwisko

22. Pierwsze imię, drugie imię

23. Data urodzenia 24. Imię ojca 25. Imię matki

26. Identyfikator PESEL/ REGON 27. Numer telefonu

       B.4 . ADRES ZAMIESZKANIA
28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat

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

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta

1/4

Załącznik nr 1 do uchwały 

nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.
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      C. DANE O NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
          OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
       
      C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

38. Położenie nieruchomości ( adres )

     
      C.2. DATA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI 

 39.

      
      C.3. TYTUŁ PRAWNY

 40. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

  □ 1. właściciel        □ 2. posiadacz samoistny      □ 3. użytkownik wieczysty     □ 4. posiadacz z tytułem prawnym 

 □ 5. posiadacz bez tytułu prawnego

      C.4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI ( wykazuje się jeśli zostały nadane )

 41. Działki ( Obręb, karta mapy, numer działki )

 42. Budynki

 43. Lokale

      
      C.5. KSIĘGA WIECZYSTA 

 44. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )  45. Nazwa sądu 

      
      D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 
        Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja 
podatkowa

        46. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia lub zmiany informacji

    □ 1. informacja składana po raz pierwszy         □ 2. korekta uprzednio złożonej informacji ( miesiąc- rok ) _____ _____________

uzasadnienie: ......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
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     E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z wyjątkiem zwolnionych )

     E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania
w   m2 ( ha )

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania    w ewidencji gruntów i budynków

47. 
                                 ,                m2

2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) 48. 
                               ,                 ha

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

49.
                                  ,                m2

     
      E.2. BUDYNKI MIESZKALNE LUB ICH CZĘŚCI

Powierzchnia w m2

wysokość
1,40 m–2,20 m

wysokość
powyżej 2,20 m 

1. Pomieszczenia mieszkalne 50.
       ,

51. 
                      ,

2. Pomieszczenia gospodarcze ( piwnice, kotłownie, strychy, poddasza użytkowe ) 52.
       ,

53. 
                      ,

3. Garaże 54.
       ,

55. 
                      ,

4. Pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 56.
       ,

57. 
                      ,

5. Pomieszczenia pozostałe- niemieszkalne niezwiązane aktualnie z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

58.
       ,

59. 
                      ,

6. Pomieszczenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń

60.
       ,

61. 
                      ,

      E.3. BUDYNKI POZOSTAŁE – WOLNOSTOJĄCE,
SZEREGOWE LUB ICH CZĘŚCI

Powierzchnia w m2

wysokość
1,40 m–2,20 m

wysokość
powyżej 2,20 m 

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 62.
       ,

63. 
                      ,

2. Pomieszczenia mieszkalne 64.
       ,

65. 
                      ,

3. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

66.
       ,

67. 
                      ,

4. Garaże 68.
               ,

69.
                      ,

5. Altany 70.
       ,

71. 
                      ,

6. Budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 72.
       ,

73. 
                      ,

7. Budynki gospodarcze 74.
       ,

75. 
                      ,

8. Budynki pozostałe – niemieszkalne niezwiązane aktualnie z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

76.
       ,

77. 
                      ,

      ▪ Za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

     ▪ Obiekty garażowe typu „ KARLIK”  „ SIGMA”  „ AND” i inne blaszane,  otynkowane osadzone na betonowej  płycie fundamentowej  są 
budynkami,  ponieważ  są  wydzielone  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych,  posiadają  fundamenty  w  postaci  płyty 
fundamentowej, do której są przymocowane oraz dach, a także nie są użytkowane na czas określony.

   ▪  Do powierzchni  użytkowej  budynku  lub  jego  części  należy  zaliczyć  powierzchnię  mierzoną  po  wewnętrznej  długości  ścian  na 
wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem przestrzeni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również  
garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

     E.4. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
             DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Podstawa opodatkowania w zł 2)

   z dokładnością do pełnych złotych
Budowle 78. 

zł
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
2) Zgodnie z art 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749) podstawy opodatkowania, 
kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla 
się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej 
groszy podwyższa się do pełnych złotych.
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       F. DANE O PRZEDSTAWICIELU USTAWOWYM – JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY

       F.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
79. Nazwisko/ Nazwa pełna 80. Pierwsze imię, drugie imię

81. Data urodzenia

 

82. Imię ojca 83. Imię matki

84. Identyfikator PESEL/ REGON 85. Numer telefonu

86. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP )

   
       F.2. ADRES ZAMIESZKANIA 

87. Województwo 88. Powiat

89. Gmina 90. Ulica 91. Nr domu 92. Nr lokalu

93. Miejscowość 94. Kod pocztowy 95. Poczta

      G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
96.    ZN-1/A  Dane o zwolnieniach podatkowych w 
podatku od  
  Nieruchomości - składany   

               □ 1. tak                       □ 2. nie

97. Liczba załączników  ZN-1/B  Dane o nieruchomościach 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA/ 
WSPÓŁMAŁŻONKA

       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością.

98. Czytelny podpis podatnika/osoby reprezentującej 
podatnika

99. Czytelny podpis współmałżonka

100. Data wypełnienia informacji ( dzień- miesiąc- rok ) 

101. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *** na  poinformowanie, w szczególności  poprzez internetowy portal informacyjny, 
krótką wiadomością  tekstową (sms), e-mailem, telefonem, faksem, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, 
wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  odsetek z tytułu niezapłacenia 
w terminie należności  pieniężnej  oraz  grożącej  egzekucji administracyjnej i mogących  powstać  kosztach egzekucyjnych. 
Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia  Ministra Finansów  z dnia 20 maja 2014r.  w sprawie trybu postępowania  wierzycieli 
pieniężnych  przy podejmowaniu  czynności  zmierzających  do zastosowania środków  egzekucyjnych  (Dz.U. z 2014r., poz. 656) 

….............................................................(data, podpis i pieczęć składającego/osoby reprezentującej składającego/współmałżonka) 
*** Niepotrzebne skreślić 

      I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
102. Uwagi organu podatkowego

103.  Data ( dzień – miesiąc – rok ) 104. Podpis przyjmującego formularz

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA PODATNIKA/WSPÓŁMAŁŻONEK KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Wzór IN-1informacji w sprawie podatku od nieruchomości - zatwierdzony uchwałą .  
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Nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r.
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B. DANE IDENTYFIKACYJNE  
B.1 DANE PODATNIKA 

 4. Nazwisko 
 

 5. Pierwsze imię, drugie imię 
 

 
 6. Data urodzenia 

 

7. Imię ojca 

 

8. Imię matki 

 
 9. Identyfikator PESEL / REGON 

 

10. Numer telefonu 

 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat  

 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP)* 

  |_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|-|_|_| 
                                                               

 
 

  *dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL 

 IR-1 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

 2. Rok 

______________________  
Podstawa: prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 1381) 

 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi 

gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku 
podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
 

             Miasta Katowice 
           ul. Młyńska 4 
           40-098 Katowice 

B.3 DANE WSPÓŁMAŁŻONKA 
21. Nazwisko 
 

  22. Pierwsze imię, drugie imię 
 

 23. Data urodzenia 

 

24. Imię ojca 

 

25. Imię matki 

 
26. Identyfikator PESEL / REGON 

 

27. Numer telefonu 

 
 

B.4 ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA 
28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat  

31. Gmina 32. Ulica 33. Nr 
domu 

34. Nr lokalu 

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta 
 

Załącznik nr 2 do uchwały 

nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.
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C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB   
    ZWOLNIENIU 

C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI  
 38. Położenie nieruchomości (adres) 

C.2. DATA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI  
 39. 

C.3. TYTUŁ PRAWNY  
 

 

40. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

□ 1. właściciel     □ 2. posiadacz samoistny      □ 3. użytkownik wieczysty     □ 4. posiadacz z tytułem prawnym        

□ 5. posiadacz bez tytułu prawnego        

C.4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK (wykazuje się jeśli zostały nadane) 

 41. Działki ( Obręb, karta mapy, numer działki ) 

C.5. KSIĘGA WIECZYSTA 
 
 
 

42. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 
 
 
 
 
 

 

43. Nazwa sądu 

D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 
 

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja     
podatkowa. 
 
44. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia lub zmiany informacji: 

 
q1. informacja składana po raz pierwszy            q 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)  ----------------   -------------------------------------- 

uzasadnienie:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................... 
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    E.2. ŁĄKI 
Klasa użytków rolnych Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 

 
I 

51. 
, 

 
II 

52. 
, 

 
III 

53. 
, 

 
IV 

54. 
, 

    E.3. PASTWISKA 
Klasa użytków rolnych Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 

 
I 

55. 
, 

 
II 

56. 
, 

 
III 

57. 
, 

 
IV 

58.  
, 

    E.4. SADY 
Klasa użytków rolnych Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 

 
I 

59. 
, 

 
II 

60. 
, 

 
III 

61. 
, 

 
III a 

62. 
, 

 
III b 

63. 
, 

 
IV 

64. 
, 

 
IV a 

65. 
, 

 
IV b 

66. 
, 

    E.5. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE 
Klasa użytków rolnych Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 

I 67. 
, 

II 68. 
, 

III 69. 
, 

III a 70. 
, 

III b 71. 
, 

IV 72. 
, 

IV a 73. 
, 

IV b 74. 
, 

    E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE   
        LUB NIE STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO1)  ( z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH  )  
    E.1. GRUNTY ORNE 

Klasa użytków rolnych Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 
 
I 

45. 
                                                                  , 

 
II 

46. 
                                                                  , 

 
III a 

47. 
                                                                  , 

 
III b 

48. 
                                                                  , 

 
IV a 

49. 
                                                                  , 

 
IV b 

50. 
                                                                  , 
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    E.6. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI 
Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 75. 

, 

    E.7. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI – ŁOSOSIEM, TROCIĄ, GŁOWACICĄ ,PALIĄ I 
            PSTRĄGIEM 

 
Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 

76. 
, 

    E.8. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI – INNE GATUNKI RYB 
 

Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 
77. 

, 

    E.9. ROWY 
 

Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2 
78. 

, 
 

    F. DANE O PRZEDSTAWICIELU USTAWOWYM – JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY  
    F.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 79. Nazwisko/ Nazwa pełna 80. Pierwsze imię, drugie imię 

 
 81. Data urodzenia 

 
82. Imię ojca 83. Imię matki 

 84. Identyfikator PESEL/ REGON  
 

85. Numer telefonu 
 

 86. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP ) * dotyczy  podatników nie objętych rejestrem PESEL 
 

    F.2. ADRES ZAMIESZKANIA / DO KORESPONDENCJI 
 87. Województwo 

 
88. Powiat 
 

 89. Gmina 90. Ulica 91. Nr domu 92. Nr 
lokalu 
 

 93. Miejscowość 94. Kod pocztowy 95. Poczta 
 

 

    G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  
 96. ZN-1/A  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku 

od   
      Nieruchomości - składany         

               □ 1. tak                       □ 2. nie 

97. Liczba załączników  ZN-1/B  Dane o nieruchomościach  

 

    H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / 
WSPÓŁMAŁŻONKA 
       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 
 98. Czytelny podpis podatnika / osoby reprezentującej 

podatnika 
 
 

99. Czytelny podpis współmałżonka 

 100. Data wypełnienia informacji ( dzień- miesiąc- rok )  
101. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *** na poinformowanie, w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, 
krótką wiadomością tekstową (sms), e-mailem, telefonem, faksem, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, 
wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w 
terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.  
 
Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014r., poz. 
656).  
                                                               …............................................................................... 
                                                            (data, podpis i pieczęć składającego/osoby reprezentującej składającego/współmałżonka)  

    I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 102. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 103.  Data ( dzień – miesiąc – rok ) 
 
 

104. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 Wzór IR-1 informacji w sprawie podatku rolnego - zatwierdzony uchwałą  .  ..  Nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15.X.2014r.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika ( NIP )*

          |_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|-|_|_| 
*dotyczy podatników nieobjętych  rejestrem PESEL

IL-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

2. Rok 

Podstawa prawna: 
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 30 października2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013. poz 465) 
Formularz  przeznaczony  dla  osób  fizycznych  będących  właścicielami  lasów,  posiadaczami  samoistnymi  lasów,  użytkownikami  
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego,
lub wysokości opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE PODATNIKA
4. Nazwisko

5. Pierwsze imię, drugie imię

6. Data urodzenia 7. Imię ojca 8. Imię matki

9. Identyfikator PESEL/ REGON 10. Numer telefonu

      B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta 

       B.3. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
21. Nazwisko

22. Pierwsze imię, drugie imię

23. Data urodzenia 24. Imię ojca 25. Imię matki

26. Identyfikator PESEL/ REGON 27. Numer telefonu

       B.4 . ADRES ZAMIESZKANIA
28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat

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

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta

1/4

Załącznik nr 3 do uchwały 

nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.
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      C. DANE O NIERUCHOMOSCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
       
      C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

38. Położenie nieruchomości ( adres )

     
      C.2. DATA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI 

 39.

      
      C.3. TYTUŁ PRAWNY

 40. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

  □ 1. właściciel        □ 2. posiadacz samoistny      □ 3. użytkownik wieczysty     □ 4. posiadacz z tytułem prawnym 

 □ 5. posiadacz bez tytułu prawnego

      C.4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK ( wykazuje się jeśli zostały nadane )

 41. Działki ( Obręb, karta mapy, numer działki )

      
      C.5. KSIĘGA WIECZYSTA 

 44. Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )  45. Nazwa sądu 

      
      D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 
        Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

        46. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia lub zmiany informacji

     □ 1. informacja składana po raz pierwszy         □ 2. korekta uprzednio złożonej informacji ( miesiąc- rok ) _____ _____________

uzasadnienie: ......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................

2/4
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E1. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Rodzaj lasu Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m2

1. Lasy 47.

,
1.2. Lasy ochronne 48.

,
5.3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 49.

,
9.4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 50.

,

       F. DANE O PRZEDSTAWICIELU USTAWOWYM – JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY

       F.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
51. Nazwisko/ Nazwa pełna 52. Pierwsze imię, drugie imię

53. Data urodzenia 54. Imię ojca 55. Imię matki

56. Identyfikator PESEL/ REGON 57. Numer telefonu

58. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP )

   
       F.2. ADRES ZAMIESZKANIA 

59. Województwo 60. Powiat

61. Gmina 62. Ulica 63. Nr domu 64. Nr lokalu

65. Miejscowość 66. Kod pocztowy 67. Poczta

    
      G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

68.    ZL-1/A  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 
- składany

               □ 1. tak                       □ 2. nie

69. Liczba załączników  ZN-1/B  Dane o nieruchomościach 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA/ 
WSPÓŁMAŁŻONKA

       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością.

70. Czytelny podpis podatnika/osoby reprezentującej 
podatnika

71. Czytelny podpis współmałżonka

72. Data wypełnienia informacji ( dzień- miesiąc- rok ) 

3/4
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73. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *** na  poinformowanie, w szczególności  poprzez internetowy portal informacyjny, 
krótką wiadomością  tekstową (sms), e-mailem, telefonem, faksem, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, 
wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  odsetek z tytułu niezapłacenia 
w terminie należności  pieniężnej  oraz  grożącej  egzekucji administracyjnej i mogących  powstać  kosztach egzekucyjnych. 
Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia  Ministra Finansów  z dnia 20 maja 2014r.  w sprawie trybu postępowania  wierzycieli 
pieniężnych  przy podejmowaniu  czynności  zmierzających  do zastosowania środków  egzekucyjnych  (Dz.U. z 2014r., poz. 656). 
                   
……………................................................................................
(data, podpis i pieczęć składającego/osoby reprezentującej składającego/współmałżonka) 

*** Niepotrzebne skreślić 

      I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
74. Uwagi organu podatkowego

75.  Data ( dzień – miesiąc – rok ) 76. Podpis przyjmującego formularz

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA PODATNIKA/WSPÓŁMAŁŻONEK KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Wzór IL-1informacji w sprawie podatku leśnego - zatwierdzony uchwałą Nr ….…..................Rady 

4/4
Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r.

LV/1289/14
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację *
|_| |_| |_| - |_| |_| |_|-|_| |_|-|_| |_|

                                     

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na
2.Rok

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących 
właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania:  Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Organ podatkowy  właściwy ze względu  na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Urząd Miasta Katowice
    ul. Młyńska 4
    40 – 098 Katowice

B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

         B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
      4. spółka nieposiadająca  osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
     1. właściciel         2. posiadacz samoistny     3. użytkownik wieczysty        4. posiadacz z tytułem prawnym
       5. posiadacz bez tytułu prawnego  

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spółki nie mającej osobowości prawnej* / Nazwisko, pierwsze imię**

1/5

Załącznik nr 4 do uchwały 

nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.
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9. Nr Krajowego Rejestru Sądowego * 10. Imię ojca **
      Imię matki

11. Data urodzenia **

12. Identyfikator REGON* 13. PKD * 14. PESEL **

         B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu / Numer lokalu

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta

         B.3 DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI 
               PRAWNEJ

1.Pierwszy wspólnik

29.Imię 30.Nazwisko

31.NIP 32.Pesel

33. Kraj 34. Województwo 35. Powiat

36. Gmina 37. Ulica 38. Numer domu / Numer lokalu

39. Miejscowość 40. Kod pocztowy 41. Poczta

2.Drugi wspólnik

42.Imię 43.Nazwisko

44.NIP 45.Pesel

46. Kraj 47. Województwo 48. Powiat

49. Gmina 50. Ulica 51. Numer domu / Numer lokalu

52. Miejscowość 53. Kod pocztowy 54. Poczta

3. Trzeci wspólnik
55.Imię 56.Nazwisko

57.NIP 58.Pesel

59. Kraj 60. Województwo 61. Powiat
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62. Gmina 63. Ulica 64. Numer domu / Numer lokalu

65. Miejscowość 66. Kod pocztowy 67. Poczta

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
       Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

68. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę)

 1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok) |__|__|-|__|__|__|__|

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 
Stawka 
podatku 
wynikająca 
z Uchwały 
Rady 
Miasta 
Katowice

Kwota podatku
w zł gr
(****)

          D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków

69.
..................,..... m2

70.
........,.......

71.
.................,..........

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych

72.
...................,..... ha

73.
.....,.......

74.
...........,................

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

75.

...................,.... m2

76.

..........,......

77.

...................,........

          D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (-)
1. mieszkalnych - ogółem

     w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m 
  (zaliczyć 50% powierzchni)

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

78.
................,...... m2

..................,......... m2

..................,.........m2

79.
..........,.....
............,......

…........,.......

80.
...................,.........

.......................,...........

.......................,...........
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2. związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej ogółem,

      w  tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m 

       (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

81.

.................,...... m2

.....................,......... m2

.....................,......... m2

82.

..........,.....

............,.......

............,........

83.

...................,.........

.......................,............

.......................,............

3. zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym ogółem,

      w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m 

       (zaliczyć 50% powierzchni)
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

84.

.................,...... m2

......................,........ m2

......................,........ m2

85.

..........,......

............,......

.............,......

86.

...................,.........

.......................,...........

.......................,...........

4. związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń  ogółem,

      w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m 

       (zaliczyć 50% powierzchni)
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

87.
..................,......m2

.....................,......... m2

.....................,......... m2

88.
........,.......
...........,........

..........,.........

89.
...................,.........

.......................,............

.......................,............

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego ogółem
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m 
       (zaliczyć 50% powierzchni)

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

90.
................,....... m2

.....................,......... m2

....................,......... m2

91.
..........,......
….......,........

..........,.........

92.
...................,.........

.......................,............

.......................,......

- Za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich    
  kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe

         D.3 BUDOWLE

         -        budowle  
   
   
        -   wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków 

oraz       zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. z 2006r.  Nr 123,  
poz. 858 )    

93.
.....................

..................... 

94.
   2,0%   ich wartości

1,75  % ich wartości

95.
...................,........

...................,........

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku *****)

Suma kwot z części D 
96.
.............................

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

      
ZN-1/A  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku 
od nieruchomości  - składany

  1. tak                                          2. nie

Liczba załączników ZN-1/B - dane  o nieruchomo-
ściach
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 F.1. KWOTA  PODATKU  PODLEGAJĄCA  ZWOLNIENIU  WYNIKAJĄCA Z   DRUKU 
ZN-1/A 

Kwota podatku *****)
97.
........................

G. OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJĄCEGO / OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  
      SKŁADAJĄCEGO
         Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

98. Imię 99. Nazwisko

100. Nr telefonu 101. Data wypełnienia 102. Podpis  i  pieczęć  składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO
103. Uwagi organu podatkowego

104. Data i podpis sprawdzającego formularz

Zgodnie  z  art.  3a  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym   w 
administracji  (Dz.  U.  z  2012r.,  poz.  1015) –  niniejsza  deklaracja  stanowi  postawę  do 
wystawienia tytułu wykonawczego.

Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody  *** na   poinformowanie,  w  szczególności   poprzez  internetowy  portal 
informacyjny,   krótką  wiadomością   tekstową  (sms),  e-mailem,  telefonem,  faksem,  o  terminie  zapłaty  należności 
pieniężnych lub jego upływie, wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i 
wysokości  odsetek z tytułu niezapłacenia  w terminie należności  pieniężnej  oraz  grożącej  egzekucji administracyjnej i  
mogących  powstać  kosztach egzekucyjnych. 

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia  Ministra Finansów  z dnia 20 maja 2014r.  w sprawie trybu postępowania  wierzycieli pieniężnych  przy 
podejmowaniu  czynności  zmierzających  do zastosowania środków  egzekucyjnych  (Dz. U. z 2014r., poz. 656). 

…....... …................................................................................... 
(data , podpis  i  pieczęć  składającego / osoby reprezentującej składającego) 

*** Niepotrzebne skreślić 

**** W przypadku powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości  w ciągu  roku, kwota należnego 
podatku powinna być wyliczona stosownie do ilości miesięcy w których istniał obowiązek podatkowy.
***** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749) podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia 
przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 
groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wzór  DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomości - zatwierdzony uchwałą  Nr…...................... Rady Miasta Katowice 
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  1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP)*

    |_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_||_|
                                                     

                                                        

                                      

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL

DR-1 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

------------------------------------------------------

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1381).

Składający: Formularz  przeznaczony dla  osób  prawnych,  jednostek organizacyjnych  oraz  spółek  nieposiadających  osobowości  prawnej 
będących  właścicielami  gruntów,  posiadaczami  samoistnymi  gruntów,  użytkownikami  wieczystymi  gruntów,  posiadaczami 
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami  lub  współposiadaczami  z  osobami  prawnymi  lub  z  jednostkami  organizacyjnymi,  w  tym  spółkami, 
nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania: Organ podatkowy  właściwy  ze względu na  miejsce  położenia  przedmiotów  opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

  3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
     
    Urząd Miasta Katowice
    ul. Młyńska 4
    40 – 098 Katowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

  4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok) 
 -----------------------------------------------------------------------

C. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

     
  5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  1. osoba fizyczna     2. osoba prawna    3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  6. Nazwa pełna osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spółki nieposiadającej osobowości prawnej*/Nazwisko, pierwsze imię, data         

      urodzenia **

  7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki **

  8. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL **
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  C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

  10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

  13. Gmina   14. Ulica   15. Nr domu   16. Nr lokalu

  17. Miejscowość   18. Kod pocztowy   19. Poczta

C.3. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
1. Pierwszy wspólnik
20.Imię 21.Nazwisko

22. NIP 23. PESEL

24. Kraj 25.Województwo 26. Powiat

27.Gmina 28. Ulica 29.Numer domu/Numer lokalu

30. Miejscowość 31.Kod pocztowy 32.Poczta

2. Drugi wspólnik
33.Imię 34.Nazwisko

35. NIP 36.PESEL

37. Kraj 38.Województwo 39. Powiat

40.Gmina 41. Ulica 42.Numer domu/Numer lokalu

43. Miejscowość 44.Kod pocztowy 45.Poczta

3. Trzeci wspólnik
46.Imię 47.Nazwisko

48. NIP 49.PESEL

50. Kraj 51.Województwo 52. Powiat

53.Gmina 54. Ulica 55.Numer domu/Numer lokalu

56. Miejscowość 56.Kod pocztowy 58.Poczta
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D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 
LUB  ZWOLNIENIU

D.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

59. Położenie nieruchomości (adres)

D. 2 DATA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

60. (dzień – miesiąc- rok ) 

D.3. TYTUŁ PRAWNY (zaznacz właściwy kwadrat)

61. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

     1. właściciel       2. posiadacz  samoistny    3. użytkownik wieczysty      4. posiadacz z tytułem prawnym 
       5.  posiadacz bez tytułu  prawnego 

D.4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK

62. Działki

D.5. KSIĘGA WIECZYSTA

  63.Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)    64.Nazwa sądu

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIACYCH GOSPODARSTWO 
   ROLNE – NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU

E.1. GRUNTY ORNE
KLASA Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m² 

1)
Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) Kwota podatku w zł, gr

I 65.   66.   67.

II 68.   69.   70.

IIIa 71.   72.   73.

IIIb 74.   75.   76.

IVa 77.
  78.   79.
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IVb 80.   81.   82.

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA

I 83.   84.    85.

II 86.   87.   88.

III 89.   90.    91.

IV 92.   93.    94.

E.3. SADY

I 95.   96.   97.

II 98.   99.   100.

III 101.   102.   103.

IIIa 104.   105.   106.

IIIb 107.   108.   109.

IV 110.   111.   112.

IVa 113.   114.   115.

IVb 116.   117.   118.

E.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE 

I 119.   120.   121.

II 122.   123.   124.

III 125.   126.   127.

IIIa 128.   129.   130.

IIIb 131.   132.   133.

IV 134.   135.   136.

IVa 137.   138.   139.

IVb 140.   141.   142.

 4/6

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 24



E. 5. GRUNTY POD STAWAMI  NIEZARYBIONYMI

143.   144.   145.

E. 6. GRUNTY  POD STAWAMI ZARYBIONYMI – łososiem, trocią, głowacicą, palią, pstrągiem

146.   147.    148.

E. 7. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI – inne gatunki ryb

149.   150.    151.

E.8. ROWY
152.   153.   154.

 E.9. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO 
ROLNE

155.Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m² (Suma z części od E.1 do E.8)

,                 

156. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (Suma z części od E.1 do E.8)

,     

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych

Należy wpisać powierzchnie z poz.156.
157.                                ,

Stawka podatku  
158.                                  ,

Kwota podatku ****) 159.
zł

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW 
ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
160. Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 m² 

,                        

161.

zł,        gr

162. Kwota podatku w pełnych złotych ****)

zł

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

163. ZR-1/A Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym - składany

                    1. tak                          2. nie
164. Liczba załączników ZR-1/B – dane o nieruchomościach rolnych

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

165. Imię 166. Nazwisko

167. Data wypełnienia deklaracji ( dzień – miesiąc- rok ) 168. Podpis  i  pieczęć   podatnika / osoby reprezentującej podatnika 
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J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
169. Uwagi organu podatkowego 

170. Data ( dzień – miesiąc- rok ) 171. Podpis przyjmującego formularz

                                                                                                                 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*** na  poinformowanie, w szczególności  poprzez internetowy portal informacyjny, 
krótką wiadomością  tekstową (sms), e-mailem, telefonem, faksem, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego 
upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  odsetek z  
tytułu niezapłacenia  w terminie należności  pieniężnej  oraz  grożącej  egzekucji administracyjnej i mogących  powstać  
kosztach egzekucyjnych. 
Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia  Ministra Finansów  z dnia 20 maja 2014r.  w sprawie trybu postępowania  wierzycieli pieniężnych  przy  
podejmowaniu  czynności  zmierzających  do zastosowania środków  egzekucyjnych  (Dz.U. z 2014r., poz. 656).

                           ….............................................................................................. 
                                                                                (data , podpis  i  pieczęć  składającego / osoby reprezentującej składającego) 

*** Niepotrzebne skreślić 

**** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749) podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia 
przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 
groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
1) Należy podać z dokładnością czterech miejsc po przecinku.

Pouczenie

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

    
   Wzór DR-1 deklaracji  na podatek rolny – zatwierdzony uchwałą  Nr ….......................  Rady Miasta Katowice z dnia  
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  1.Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP)*

      |_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_||_|

                                                   
                                                   
                                                   
                                    

* dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL

        DL-1
                                               DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

2. Rok

______________________

Podstawa 
prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013, poz. 465)

 Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej  
będących  właścicielami  lasów, posiadaczami  samoistnymi  lasów, użytkownikami  wieczystymi  lasów, posiadaczami  lasów 
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  dla  osób  fizycznych  będących 
współwłaścicielami  lub  współposiadaczami  z  osobami  prawnymi  lub  z  jednostkami  organizacyjnymi,  w  tym  spółkami,  
nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin 
składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Miejsce 
składania: 

Organ  podatkowy właściwy  ze względu na  miejsce  położenia  przedmiotów opodatkowania 

A.MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

             Urząd  Miasta Katowice
            ul. Młyńska 4
            40-098 Katowice

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja    podatkowa.

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

             1. deklaracja roczna                2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok) 
---------------- 

--------------------------------------C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH 
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

5. Położenie nieruchomości (adres)

 

C.2. DATA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

6.

1/4
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C.3. TYTUŁ PRAWNY 

7. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

     1. właściciel         2.  posiadacz  samoistny    3.  użytkownik wieczysty       4.  posiadacz z tytułem prawnym 
       5. posiadacz bez tytułu prawnego 

 

C.4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK

   8. Działki

C.5. KSIĘGA WIECZYSTA

  9. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)    10. Nazwa sądu

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

11. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna           2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna               4. .spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

12. Nazwa pełna osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spółki nieposiadającej osobowości prawnej*   /   Nazwisko,  pierwsze  imię,  data urodzenia **

13. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki**

14. Identyfikator REGON

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------

15. Numer PESEL

-----------------------------------------------------------------------------

D.2 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 

19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta

2/4
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D.3 DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
1.Pierwszy wspólnik
26.Imię 27.Nazwisko

28.NIP 29.Pesel

30.Kraj 31.Województwo 32.Powiat

33..Gmina 34.Ulica 35.Numer domu/Numer lokalu

36.Miejscowość 40.Kod pocztowy 41.Poczta

2. Drugi wspólnik
42.Imię 43.Nazwisko

44.NIP 45.Pesel

46.Kraj 47.Województwo 48.Powiat

49.Gmina 50.Ulica 51.Numer domu/Numer lokalu

52.Miejscowość 53.Kod pocztowy 54.Poczta

3.Trzeci wspólnik
55.Imię 56.Nazwisko

57.NIP 58.Pesel

59.Kraj 60.Województwo 61.Powiat

62.Gmina 63.Ulica 64.Numer domu/Numer lokalu

65.Miejscowość 66.Kod pocztowy 67.Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Rodzaj gruntów leśnych Powierzchnia w ha z 
dokładnością do  1 m²

Stawka podatku
zł,      gr

Kwota podatku w zł, gr

1. Lasy 68.

                                            ,

69.

                                                  ,

70.

                                                  ,
2. Lasy ochronne 71.

                                           ,

72.

                                                  ,

73.

                                                  ,

3. Lasy wchodzące w skład 
    rezerwatów przyrody

74.

                                           ,

75.

                                                  ,

76.

                                                  ,
4. Lasy wchodzące w skład

    parków narodowych
77.

                                           ,

78.

                                                  ,

79.

                                                  ,
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 F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku  ****)

Suma kwot z poz 70, 73, 76 i 79.

80.

 G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
81.   ZL-1/A  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - 
składany

  1. tak                                  2. nie

82.Liczba załączników ZL-1/B - dane o nieruchomościach 
     leśnych 

 
         

 H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

83. Imię 84. Nazwisko

85. Data wypełnienia deklaracji ( dzień – miesiąc- rok ) 86. Podpis  i  pieczęć  podatnika / osoby reprezentującej podatnika 1)

 I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
87. Uwagi organu podatkowego 

88 . Data i podpis sprawdzającego formularz

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*** na poinformowanie, w szczególności  poprzez internetowy portal informacyjny, 
krótką wiadomością  tekstową (sms), e-mailem, telefonem, faksem, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub 
jego upływie, wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  należności pieniężnej, rodzaju i wysokości  odsetek
z tytułu niezapłacenia  w terminie należności  pieniężnej  oraz  grożącej  egzekucji administracyjnej i mogących
powstać  kosztach egzekucyjnych. 

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia  Ministra Finansów  z dnia 20 maja 2014r.  w sprawie trybu postępowania  wierzycieli 
pieniężnych  przy podejmowaniu  czynności  zmierzających  do zastosowania środków  egzekucyjnych  (Dz. U. z 2014r., poz. 656). 

                                        …...............................................................................................
                                                                                                              (data , podpis  i  pieczęć  składającego / osoby reprezentującej składającego)
*** Niepotrzebne skreślić 
**** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749) podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia 
przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy 
pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2012r., poz. 1015).

Wzór  DL-1  deklaracji  na podatek leśny – zatwierdzony  uchwałą Nr ….....................  Rady  Miasta  Katowice  
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP) *

       |_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_|_|
2. Nr dokumentu                                                                                   

     * dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL

    ZN-1/A 
                                                                                                                                                                                                                                                                         DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
    3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do:
   q1. deklaracji na podatek od nieruchomości                            q2. informacji na podatek od nieruchomości

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

       B.1. DANE PODATNIKA
    4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 q1. osoba fizyczna      q2. osoba prawna        q 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
    5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

    6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

     7. Identyfikator REGON  8. Numer PESEL **

B.2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
9. Nazwisko **

 10. Pierwsze imię, drugie imię **

11. Numer PESEL **

1/2
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C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB  UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł prawny zwolnienia

(podać podstawę prawną)

Grunty
powierzchnia 

w  m2

Stawk
a 

podatk
u

Kwota podatku Budynki lub 
ich części 

powierzchnia 
użytkowa w 

Stawk
a 

podatk
u

Kwota 
podatku

Budowle
wartość w zł Stawka 

podatku
Kwota 

podatku

12. 13

  
              
  

14 15 16 17 18 19 20 21

KWOTA PODATKU PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU

22

                                                                   
                                                                

23 24

Wzór IN-1informacji w sprawie podatku od nieruchomości - zatwierdzony uchwałą Nr ….…..............Rady Miasta Katowice z dnia........................ 2014r. 2/2LV/1289/14 15 października
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika ( NIP )*

       |_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
* dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL

ZN-1/B
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH *)

Załącznik przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie
gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. deklaracji na podatek od nieruchomości q 2. informacji na podatek od nieruchomości

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

     B.1. DANE PODATNIKA
3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **

5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

6. Identyfikator REGON 7. Numer PESEL **

B.2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
8. Nazwisko **

9. Pierwsze imię, drugie imię **

 10. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
       C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

11. Położenie nieruchomości (adres)

       C.2. TYTUŁ PRAWNY 
12. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

       q 1. właściciel       q 2. posiadacz  samoistny     q  3. użytkownik wieczysty     q  4. posiadacz z tytułem prawnym 
  q 5. posiadacz bez tytułu prawnego  

      C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 
13. Działki 

14. Budynki

15. Lokale

       C.4. KSIĘGA WIECZYSTA
16. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 17. Nazwa sądu

 *) Wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość objęta jest więcej niż jedną księgą wieczystą
Wzór IN-1informacji w sprawie podatku od nieruchomości - zatwierdzony uchwałą Nr…Wzór IN-1informacji w sprawie podatku od nieruchomości - zatwierdzony uchwałą .Nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15.X.2014r.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP) * 

      |_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_|_|  
 

 
                                                    

 
 

 

   dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL 
  ZR-1/A      

  

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 
W PODATKU ROLNYM 

 

    
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. deklaracji na podatek rolny    q 2. informacji na podatek rolny  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1. DANE PODATNIKA 
 3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 q1. osoba fizyczna  q 2. osoba prawna  q 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości 

 4. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

  
5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 
6. Identyfikator REGON 7. Numer PESEL ** 

 

B.2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA 
 

8. Nazwisko ** 

9. Pierwsze imię, drugie imię ** 

10. Numer PESEL ** 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ  PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY 
RADY GMINY 

 Tytuł prawny zwolnienia 
(podać podstawę prawną) 

Powierzchni
a w ha z 

dokładności
ą do 1m2  * *) 

 11. 

 

12. 
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**)  Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

Wzór ZR-1/A dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – zatwierdzony uchwałą Nr ……….….Rady Miasta  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY 
GMINY 

   
Tytuł prawny ulgi 

 

 

 

 

 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LV/1289/14

Katowice z dnia 15 października 2014r.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP) * 

      |_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_|_|  

                                                                                    
                                        

 

 * dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL 

ZR-1/B  

 

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH *) 
 

Załącznik przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną 
nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. deklaracji na podatek rolny   q 2. informacji na podatek rolny 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
B. 1. DANE PODATNIKA 

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 
 3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 q1. osoba fizyczna  q 2. osoba prawna  q 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca                                                     
                                                                                                                                            osobowości prawnej 

 4. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 6. Identyfikator REGON 

 

7. Numer PESEL ** 

 

B. 2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA 
 8. Nazwisko ** 

 

 9. Pierwsze imię, drugie imię ** 

 10. Numer PESEL ** 

 
 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH 
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 

C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 11. Położenie nieruchomości (adres) 

C.2. TYTUŁ PRAWNY 
  

 
 
12. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    q1. właściciel       q 2. posiadacz  samoistny     q  3. użytkownik wieczysty     q  4. posiadacz z tytułem prawnym  
q 5. posiadacz bez tytułu prawnego   

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 
 13. Działki  

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 
 14. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 

 

15. Nazwa sądu 

 

*) Wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość objęta jest więcej niż jedną księgą wieczystą 
Wzór ZR-1/B dane o nieruchomościach rolnych – zatwierdzony uchwałą  
Nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r.

Załącznik nr10 do uchwały 

nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.
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1. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika  (NIP) *

   |_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
 * dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL

   ZL-1/A    
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 

W PODATKU LEŚNYM

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji na podatek leśny  2. informacji na podatek leśny

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE PODATNIKA 
3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości 
prawnej4. Nazwa pełna * / Nazwisko **

5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

6. Identyfikator REGON 7. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY 
RADY GMINY

Tytuł prawny zwolnienia
(podać podstawę prawną)

Powierzchnia 
w ha  z dokładnością do 1m2 

**

11. 12.

**) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Wzór ZL-1/A dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – zatwierdzony uchwałą

1/1
 

B.2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA 

8. Nazwisko **

9. Pierwsze imię, drugie imię **

10. Numer PESEL **

Nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r.

Załącznik nr 11 do uchwały 

nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP) *

   |_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|-|_|_|
  * dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL

    ZL-1/B
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH *)

   Załącznik przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji na podatek leśny  2. informacji na podatek leśny

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE PODATNIKA 
2. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości 

prawnej3. Nazwa pełna * / Nazwisko **

4. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

5. Identyfikator REGON 6. Numer PESEL **

B.2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
8. Nazwisko **

9. Pierwsze imię, drugie imię **

10. Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 
LUB ZWOLNIENIU

C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
11. Położenie nieruchomości (adres)

C.2. TYTUŁ PRAWNY 
12. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

     1. właściciel        2. posiadacz  samoistny       3. użytkownik wieczysty       4. posiadacz z tytułem prawnym 

 5. posiadacz bez tytułu prawnego  

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
13. Działki 

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA
14. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 15. Nazwa sądu

*) Wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość objęta jest więcej niż jedną księgą wieczystą.
Wzór ZL-1/B dane o nieruchomościach leśnych - zatwierdzony uchwałą Nr                                           Rady Miasta 
Katowice z dnia                                       2014r. .

1/1
 

LV/1289/14
15 października 

Załącznik nr 12 do uchwały 

nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014r.
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INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 

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

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

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

xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

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:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1652/" 

 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1652/" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> 

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        &#160; 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LV/1289/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014 r.
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      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 

ref="os:NIP"></xsd:element> 

         <xsd:element 

ref="os:PESEL"></xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="RokDeklaracji" 

      type="xsd:gYear"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Rok 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" 

      type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Wzór przeznaczony dla osób fizycznych będących 

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 

budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 

budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego" 

      name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, 

lub wysokości opodatkowania" 

      name="Termin" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania" 

      name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Miejsce składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 
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     <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. Miejsce składania informacji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed="Urząd Miasta Katowice 

        ul. Młyńska 4, 

        40-098 Katowice" 

         name="Do" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           3. Nazwa i adres siedziby 

           organu podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

 

 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <!-- ${insert} --> 

     <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. Dane identyfikacyjne 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="DanePodatnika"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.1. Dane podatnika 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

 

           <xsd:element 

name="Nazwisko" 

           

 type="os:NazwiskoTyp" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwisko 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="Imie" 
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 type="os:ImieTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Imię pierwsze 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

                                            <xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

                                            <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="ins:REGON"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkania" 

         type="adr:AdresTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.2. Adres zamieszkania 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.3. Dane 

współmałżonka 

          </xsd:documentation> 
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         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

            ref="os:Imie"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="ins:REGON"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaWsp" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.4. Adres zamieszkania 

           współmałżonka 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Adres"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 
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       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneNieruchomosci"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        C. Dane o nieruchomościach i obiektach 

        budowlanych podlegających opodatkowaniu 

        lub zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="PolozenieNieruchomosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.1. Położenie 

nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

            name="Adres" 

type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                <xsd:annotation> 

                                                 <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation> 

                                                </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="DataNabyciaNieruchomosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.2. Data nabycia 

           nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Data" 

           

 type="emptydate" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 (RRRR-MM-DD) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 
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        </xsd:element> 

        <xsd:element name="TytulPrawny"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.3. Tytuł prawny 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 
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 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="IdentyfikatoryGeodezyjne" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.4. Identyfikatory 

           geodezyjne działek, 

           budynków, lokali 

(wykazuje 

           się jeśli zostały nadane) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

            name="Dzialki" 

type="str:Tekst200Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation>Działki (Obręb, karta mapy, numer działki)</xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="Budynki" type="str:Tekst200Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Budynki 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

            name="Lokale" 

type="str:Tekst200Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Lokale 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.5. Księga Wieczysta 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="NumerKsiegi" type="str:Tekst65Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Numer księgi 

             

 wieczystej ( 

             

 zbioru 

             

 dokumentów ) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwa sądu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 47



     <xsd:element 

      name="OkolicznosciZlozeniaInformacji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. Okoliczności powodujące obowiązek 

        złożenia lub zmiany informacji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Okolicznosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Okoliczności powodujące 

           obowiązek złożenia lub 

           zmiany informacji 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 name="InformacjaPoRazPierwszy"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  1. 

             

  informacja 

             

  składana po 

             

  raz pierwszy 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ" 

             

   maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     uzasadnienie: 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 
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  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 name="KorektaInformacji"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  2. korekta 

             

  uprzednio 

             

  złożonej 

             

  informacji 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Data" type="xsd:gYearMonth"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

 

 

             

     (rok-miesiąc) 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     uzasadnienie: 

             

    </xsd:documentation> 
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   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="DaneDotyczacePrzedmiotowOpodatkowania" 

maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. Dane dotyczące przedmiotów 

        opodatkowania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="PowierzchniaGruntow" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.1. Powierzchnia 

gruntów 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Związane z 

             

 prowadzeniem 

             

 działalności 

             

 gospodarczej, 

             

 bez względu na 

             

 sposób 
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 zakwalifikowania 

             

 w ewidencji 

             

 gruntów i 

             

 budynków 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

             

    Podstawa 

             

    opodatkowania 

             

    (m&#178;) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 2. Pod 

             

 jeziorami, 

             

 zajęte na 

             

 zbiorniki wodne 

             

 retencyjne lub 
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 elektrowni 

             

 wodnych 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

             

    Podstawa 

             

    opodatkowania 

             

    (ha) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 3. Pozostałe 

             

 grunty, w tym 

             

 zajęte na 

             

 prowadzenie 

             

 odpłatnej 

             

 statutowej 

             

 działalności 
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 pożytku 

             

 publicznego 

             

 przez 

             

 organizacje 

             

 pożytku 

             

 publicznego 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

             

    Podstawa 

             

    opodatkowania 

             

    (m&#178;) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="BudynkiMieszkalneLubIchCzesci" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.2. Budynki mieszkalne 

lub 

           ich części 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
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         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="PomieszczeniaMieszkalne" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Pomieszczenia 

             

 mieszkalne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 
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     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PomieszczeniaGospodarcze" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 2. Pomieszczenia 

             

 gospodarcze ( 

             

 piwnice, 

             

 kotłownie, 

             

 strychy, 

             

 poddasza 

             

 użytkowe ) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
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 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 
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 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 
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  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="Garaze" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 3. Garaże 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 
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   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 
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  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PomieszczeniaZwiazaneZdzialalnoscia" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 4. Pomieszczenia 

             

 związane z 

             

 prowadzeniem 

             

 działalności 

             

 gospodarczej 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 
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  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 
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   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PomieszczeniaPozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 5. Pomieszczenia 

             

 pozostałe- 

             

 niemieszkalne 

             

 niezwiązane 

             

 aktualnie z 

             

 prowadzeniem 

             

 działalności 

             

 gospodarczej 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 64



 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 
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    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PomieszczeniaZwiazaneZeSwiadczeniami" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 6. Pomieszczenia 
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 związane z 

             

 udzielaniem 

             

 świadczeń 

             

 zdrowotnych w 

             

 rozumieniu 

             

 przepisów o 

             

 działalności 

             

 leczniczej, 

             

 zajętych przez 

             

 podmioty 

             

 udzielające tych 

             

 świadczeń 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 
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   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 
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    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="BudynkiPozostale" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.3. Budynki pozostałe - 

           wolnostojące, szeregowe 

lub 

           ich części 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Związane z 

             

 prowadzeniem 

             

 działalności 

             

 gospodarczej 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 
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     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PomieszczeniaMieszkalne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

                                                <xsd:annotation> 

                                                 <xsd:documentation>2. Pomieszczenia mieszkalne</xsd:documentation> 

                                                </xsd:annotation> 

                                                <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 
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    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 
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    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

                                            </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="ZwiazaneZeSwiadczeniami" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation>3. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  
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    leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń</xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 75



             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 
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       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="Garaze" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 4. Garaże 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 
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    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 
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    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="Altany" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 5. Altany 
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 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 
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      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 
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       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="NaTerenieOgrodow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 6. Budynki 

             

 położone na 

             

 terenie 

             

 rodzinnych 

             

 ogrodów 

             

 działkowych 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 
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    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 
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    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 
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           <xsd:element 

           

 name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 7. Budynki 

             

 gospodarcze 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 
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     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 86



             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 8. Budynki 

             

 pozostałe - 

             

 niemieszkalne 

             

 niezwiązane 

             

 aktualnie z 

             

 prowadzeniem 

             

 działalności 

             

 gospodarczej 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
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 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscDo" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    1,40 

             

    m–2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 
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    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="WysokoscPowyzej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    wysokość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    powyżej 

             

    2,20 

             

    m 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       (m&#178;) 
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      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="WartoscBudowli" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.4. Wartość budowli lub 

ich 

           części związanych z 

           prowadzeniem 

działalności 

           gospodarczej 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Budowle" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Budowle 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 90



 

 

             

    Podstawa 

             

    opodatkowania 

             

    w zł 

             

    (z 

             

    dokładnością 

             

    do 

             

    pełnych 

             

    złotych) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PrzedstawicielUstawowy" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. Dane o przedstawicielu ustawowym - 

        jeżeli został ustanowiony 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="DaneIdentyfikacyjne"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.1. Dane 

identyfikacyjne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 
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            ref="os:Imie"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:NIP"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkania" 

         type="adr:AdresTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.2. Adres zamieszkania 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        G. Informacja o załącznikach 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           ZN-1/A Dane o 
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           zwolnieniach 

podatkowych w 

           podatku od 

nieruchomości - 

           składany 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  tak 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  nie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Nieruchomosci" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Liczba załączników 

           ZN-1/B Dane o 

           nieruchomościach 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Liczba" 

           

 type="xsd:nonNegativeInteger"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 liczba 

             

 załączników 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Oswiadczenie"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        H. Oświadczenie i podpis podatnika / 

        osoby reprezentującej podatnika / współmałżonka 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

          

         name="Oswiadczam" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, że są mi 

znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

                                            <xsd:element ref="os:Imie"> 

        </xsd:element> 

                                            <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> 

        </xsd:element> 

                                            <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data wypełnienia 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

     <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        I. Adnotacje organu podatkowego 
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       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 

         type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Uwagi organu 

podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Data" 

         type="emptydate"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data (dzien-miesiac-rok) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="PodpisSprawdzajacego" 

         type="str:Tekst200Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Podpis sprawdzającego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:choice> 

      <xsd:element name="WyrazamZgode"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Wyrażam zgodę 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 
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            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 
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           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentująca 

            składającego / 

współmałżonek(-ka) 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="NieWyrazamZgody"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Nie wyrażam zgody 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 
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            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 
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  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentująca 

            składającego / 

współmałżonek(-ka) 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:choice> 

                    <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Załączniki 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o zwolnieniach 
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           podatkowych w podatku 

od 

           nieruchomości (ZN-1/A) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        DN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

type="xsd:boolean"> 
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      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        2. 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        IN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaPrawna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 
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        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 
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       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

                                                                                </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 
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    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

    </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 
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           <xsd:element 

name="DaneDotyczaceZwolnien"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane 

             

 dotyczące 

             

 zwolnień 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 

             

 ustawy lub 

             

 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="TytulZwolnienia" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Tytuł 

             

    zwolnienia 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Podstawa 

             

       prawna 

             

      </xsd:documentation> 
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     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Grunty 

 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Powierzchnia 

             

          (m&#178;) 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Stawka 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 
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       <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Kwota 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Budynki 

             

       lub 

             

       ich 

             

       części 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:element name="PowierzchniaUzytkowa" 

type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Powierzchnia 
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          użytkowa 

             

          (m&#178;) 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Stawka 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Kwota 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 
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       Budowle 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Wartość 

             

          (w 

             

          zł) 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

 

             

          Stawka 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 
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          Kwota 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="KwotaPodatkuPodlegajacaZwolnieniu"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Kwota 

             

    podatku 

             

    podlegająca 

             

    zwolnieniu 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="Grunty" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Grunty 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 
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    <xsd:element name="Budynki" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Budynki 

             

       lub 

             

       ich 

             

       części 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="Budowle" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Budowle 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DaneoNieruchomosciach" 

minOccurs="0" maxOccurs="100"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o 

nieruchomościach 

           (ZN-1/B) 

          </xsd:documentation> 
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         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 
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  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        DN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 
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        2. 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        IN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 
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    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaPrawna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 
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           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 
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       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 120



             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Identyfikator 

             

           REGON 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 
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   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

        </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneNieruchomosciObiektow"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane o 

             

 nieruchomościach 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 122



             

 i obiektach 

             

 budowlanych 

             

 podlegających 

             

 opodatkowaniu 

             

 lub zwolnieniu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.1. 

             

    Położenie 

             

    nieruchomości 

             

    (adres) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="TytulPrawny"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.2. 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> 
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     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       własności, 

             

       posiadania 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:simpleType> 

             

      <xsd:restriction base="xsd:string"> 

             

       <xsd:enumeration value=""> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="1. Właściciel"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="4. Posiadacz z tytułem 

prawnym"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="5. Posiadacz bez tytułu 

prawnego"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

      </xsd:restriction> 

             

     </xsd:simpleType> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> 

             

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

             

    C.3. 

             

    Identyfikatory 

             

    geodezyjne 

             

    działek, 

             

    budynków, 

             

    lokali 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Działki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="Budynki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Budynki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="Lokale" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 
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       Lokale 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.4. 

             

    Księga 

             

    wieczysta 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="NumerKsiegi"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Numer 

             

       księgi 

             

       wieczystej 

             

       (zbioru 

             

       dokumentów) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:simpleType> 
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      <xsd:restriction base="xsd:string"> 

             

       <xsd:minLength value="0"> 

             

       </xsd:minLength> 

             

       <xsd:maxLength value="600"> 

             

       </xsd:maxLength> 

             

      </xsd:restriction> 

             

     </xsd:simpleType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

             

       Nazwa 

             

       sądu 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

                    <xsd:element name="FormaOdbioru"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Forma odbioru dokumentów 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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        <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną 

poprzez skrzynkę kontaktową"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę 

tradycyjną"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie 

urzędu"> 

        </xsd:enumeration> 

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </xsd:element> 

                </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 

  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" /> 

 </xsd:simpleType> 

 

 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 
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INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

 

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

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

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

xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

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:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1654/" 

 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1654/" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> 

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        &#160; 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 
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z dnia 15 października 2014 r.
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      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 

ref="os:NIP"></xsd:element> 

         <xsd:element 

ref="os:PESEL"></xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="RokDeklaracji" 

      type="xsd:gYear"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Data wypełnienia deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" 

      type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Wzór przeznaczony jest dla osób fizycznych będących 

właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 

wieczystymi gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego." 

      name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość 

opodatkowania." 

      name="Termin" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania" 

      name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
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        Miejsce składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. Miejsce składania informacji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed="Urząd Miasta Katowice  

         ul. Młyńska 4,  

         40 – 098 Katowice" 

         name="Do" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nazwa i adres siedziby 

           organu podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. Dane identyfikacyjne 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="DanePodatnika"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.1. Dane podatnika 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

 

           <xsd:element 

name="Nazwisko" 

           

 type="os:NazwiskoTyp" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwisko 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 
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           <xsd:element 

name="Imie" 

           

 type="os:ImieTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Imię pierwsze 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="ins:REGON"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkania" 

         type="adr:AdresTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.2. Adres zamieszkania 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

           B.3. Dane 

współmałżonka 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

            ref="os:Imie"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="ins:REGON"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaWsp" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.4. Adres zamieszkania 

           współmałżonka 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Adres"> 
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           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <!-- ${insert} --> 

     <xsd:element name="DaneNieruchomosci" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        C. Dane o nieruchomościach rolnych 

        podlegających opodatkowaniu lub 

        zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="PolozenieNieruchomosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.1. Położenie 

nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="Polozenie" type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                <xsd:annotation> 

                                                 <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation> 

                                                </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="DataNabyciaNieruchomosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.2. Data nabycia 

           nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Data" 

           

 type="emptydate" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 (RRRR-MM-DD) 
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 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="TytulPrawny"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.3. Tytuł prawny 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 
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  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="IdentyfikatoryGeodezyjne" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.4. Identyfikatory 

geodezyjne działek (wykazuje się jeśli zostały nadane)</xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Dzialki" 

           

 type="str:Tekst2000Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Działki (Obręb, 

             

 karta mapy, 

             

 numer działki) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
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           C.5. Księga Wieczysta 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="NumerKsiegi" type="str:Tekst65Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Numer księgi 

             

 wieczystej (zbioru 

             

 dokumentów) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwa sądu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="OkolicznosciPowodujaceObowiazekZlozeniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. Okoliczności powodujące obowiązek 

        złożenia informacji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

        

 name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           1. Okoliczności 

powodujące 
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           obowiązek złożenia lub 

           zmiany informacji 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  1. 

             

  informacja 

             

  składana po 

             

  raz pierwszy 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 name="KorektaDeklaracji"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  2. korekta 

             

  uprzednio 

             

  złożonej 

             

  informacji 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Miesiac"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     miesiąc 
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     od 

             

     którego 

             

     obowiązuje 

             

     korekta 

             

     deklaracji 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

   <xsd:simpleType> 

             

    <xsd:restriction 

             

     base="xsd:string"> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value=""> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="styczeń"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="luty"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="marzec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="kwiecień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="maj"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="czerwiec"> 
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     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="lipiec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="sierpień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="wrzesień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="pażdziernik"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="listopad"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="grudzień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

    </xsd:restriction> 

             

   </xsd:simpleType> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="typ:Rok"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Uzasadnienie 
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    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. Dane dotyczące użytków rolnych 

        stanowiących gospodarstwo rolne lub nie 

        stanowiących gospodarstwa rolnego (z 

        wyjątkiem zwolnionych) 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="GruntyOrne" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           1. Grunty orne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 
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  ref="Powierzchnia"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Powierzchnia 

             

    (ha) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIa 
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 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVa" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVa 

            

 </xsd:documentation> 
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 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVb" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Laki" maxOccurs="1" 

         minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           2. Łąki 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 
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            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa III 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIV" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IV 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Pastwiska" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

           3. Pastwiska 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 
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 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa III 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIV" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IV 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Sady" maxOccurs="1" 

         minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           4. Sady 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa III 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
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 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIV" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IV 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 
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  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVa" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVb" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 
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 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="GruntyOrneZabudowane" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           5. Grunty rolne 

zabudowane 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 
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 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIII" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa III 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIa 

            

 </xsd:documentation> 
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 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIV" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IV 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
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 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVa" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVb" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="Powierzchnia"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="GruntyStawyNiezarybione" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           6. Grunty pod stawami 

           niezarybionymi 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="Powierzchnia"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="GruntyStawyZarybionePstrag" 

maxOccurs="1" 

         minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           7. Grunty pod stawami 

           zarybionymi - łososiem, 

           trocią, głowacicą, palią i 

           pstrągiem 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="Powierzchnia"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="GruntyStawyZarybioneInne" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
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           8. Grunty pod stawami 

           zarybionymi - inne 

gatunki 

           ryb 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="Powierzchnia"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Rowy" maxOccurs="1" 

         minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           9. Rowy 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="Powierzchnia"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PrzedstawicielUstawowy" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. Dane o przedstawicielu ustawowym - 

        jeżeli został ustanowiony 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="DaneIdentyfikacyjne"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.1. Dane 

identyfikacyjne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

            ref="os:Imie"> 
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           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:NIP"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkania" 

         type="adr:AdresTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.2. Adres zamieszkania 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        G. Informacja o załącznikach 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZalacznikZra" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           ZR-1/A Dane o 

zwolnieniach i 
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           ulgach podatkowych w 

podatku 

           rolnym - składany 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  tak 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  nie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="ZalacznikZrb" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Liczba załaczników ZR-

1/B 

           Dane o 

nieruchomościach 

           rolnych 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Liczba" 

           

 type="xsd:nonNegativeInteger"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 liczba 

             

 załączników 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Oswiadczenie"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        H. Oświadczenie i podpis podatnika / 

        osoby reprezentującej podatnika / współmałżonka 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

          

         name="Oswiadczam" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, że są mi 

znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

                                            <xsd:element ref="os:Imie"> 

        </xsd:element> 

                                            <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> 

        </xsd:element> 

                                            <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data wypełnienia 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

     <xsd:choice> 

      <xsd:element name="WyrazamZgode"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 
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         Wyrażam zgodę 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 
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           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentująca 

            składającego / 

współmałżonek(-ka) 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 
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       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="NieWyrazamZgody"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Nie wyrażam zgody 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 
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 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentująca 

            składającego / 

współmałżonek(-ka) 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 
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            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:choice> 

                    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        I. Adnotacje organu podatkowego 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 

         type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Uwagi organu 

podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Data" 

         type="emptydate"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data (dzien-miesiac-rok) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="PodpisSprawdzajacego" 

         type="str:Tekst200Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Podpis sprawdzającego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

                    <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Załączniki 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZalacznikRa" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o zwolnieniach i 

ulgach 

           podatkowych w podatku 

rolnym 
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           (ZR-1/A) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieFormularza"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
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 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

             

     

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatek" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

        DR-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatek" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 168



             

        2. 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

        IR-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 
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    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaPrawna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 
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          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 
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      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

                                                                                </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 
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 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneDotyczaceZwolnien" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane 

             

 dotyczące 

             

 zwolnień 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 

             

 ustawy lub 

             

 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="TytulPrawnyZwolnienia" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

    zwolnienia 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Podstawa 

             

       prawna 

             

      </xsd:documentation> 
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     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

 

             

       Powierzchnia 

             

       w 

             

       ha 

             

       z 

             

       dokładnością 

             

       do 

             

       1m&#178; 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneDotyczaceUlg" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 D. Dane 

             

 dotyczące ulg 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 
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 ustawy lub 

             

 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="TytulPrawnyUlgi" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

    ulgi 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Podstawa 

             

       prawna 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 
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           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="ZalacznikRb" 

maxOccurs="100" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o 

nieruchomościach 

           rolnych ( ZR-1/B) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieFormularza"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 
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 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

             

     

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="Deklaracja" type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

       </xsd:documentation> 
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      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="Informacja" type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        2. 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="DanePodatnika"> 
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  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaPrawna" 

type="xsd:boolean"> 
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         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 
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        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 
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      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

             

        <xsd:element name="Regon" 

type="ins:REGONTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Identyfikator 

             

           REGON 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 
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      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

        </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneNieruchomosciObiektow"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane o 

             

 nieruchomościach 

             

 rolnych 

             

 podlegających 

             

 opodatkowaniu 

             

 lub zwolnieniu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.1. 

             

    Położenie 

             

    nieruchomości 

             

    (adres) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="TytulPrawny"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.2. 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 
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   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       własności, 

             

       posiadania 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:simpleType> 

             

      <xsd:restriction base="xsd:string"> 

             

       <xsd:enumeration value=""> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="1. Właściciel"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="4. Posiadacz z tytułem 

prawnym"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

       <xsd:enumeration value="5. Posiadacz bez tytułu 

prawnego"> 

             

       </xsd:enumeration> 

             

      </xsd:restriction> 

             

     </xsd:simpleType> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 
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 <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.3. 

             

    Identyfikatory 

             

    geodezyjne 

             

    działek 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Działki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.4. 

             

    Księga 

             

    wieczysta 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 
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  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="NumerKsiegi"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Numer 

             

       księgi 

             

       wieczystej 

             

       (zbioru 

             

       dokumentów) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:simpleType> 

             

      <xsd:restriction base="xsd:string"> 

             

       <xsd:minLength value="0"> 

             

       </xsd:minLength> 

             

       <xsd:maxLength value="600"> 

             

       </xsd:maxLength> 

             

      </xsd:restriction> 

             

     </xsd:simpleType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

 

 

 

             

       Nazwa 

             

       sądu 

             

      </xsd:documentation> 
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     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

                    <xsd:element name="FormaOdbioru"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Forma odbioru dokumentów 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

        <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną 

poprzez skrzynkę kontaktową"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę 

tradycyjną"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie 

urzędu"> 

        </xsd:enumeration> 

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </xsd:element> 

                </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Powierzchnia (ha) z dokładnością do 1 m&#178;</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 

  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" /> 

 </xsd:simpleType> 

 

 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 
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</xsd:schema> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 191



 

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 

 

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

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

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

xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

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:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1650/" 

 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1650/" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> 

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        &#160; 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LV/1289/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014 r.
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      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 

ref="os:NIP"></xsd:element> 

         <xsd:element 

ref="os:PESEL"></xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="RokDeklaracji" 

      type="xsd:gYear"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Rok</xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Data wypełnienia deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" 

      type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Wzór przeznaczony jest dla osób fizycznych będących 

właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi 

lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego" 

      name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania" 

      name="Termin" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania" 

      name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
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        Miejsce składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. Miejsce składania informacji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed="Urząd Miasta Katowice  

         ul. Młyńska 4,  

         40 – 098 Katowice" 

         name="Do" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nazwa i adres siedziby 

           organu podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. Dane identyfikacyjne 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="DanePodatnika"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.1. Dane podatnika 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

 

           <xsd:element 

name="Nazwisko" 

           

 type="os:NazwiskoTyp" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwisko 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 194



           <xsd:element 

name="Imie" 

           

 type="os:ImieTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Imię pierwsze 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

 

           <xsd:choice> 

                                                <xsd:element ref="os:PESEL"> 

           </xsd:element> 

                                                <xsd:element 

            

 ref="ins:REGON"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkania" 

         type="adr:AdresTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.2. Adres zamieszkania 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
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           B.3. Dane 

współmałżonka 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

            ref="os:Imie"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="ins:REGON"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaWsp" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.4. Adres zamieszkania 

           współmałżonka 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="adr:Adres"> 

           </xsd:element> 
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          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <!-- ${insert} --> 

     <xsd:element name="DaneNieruchomosciLesnych"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        C. Dane o nieruchomościach leśnych 

        podlegających opodatkowaniu lub 

        zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="PolozenieNieruchomosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.1. Położenie 

nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="Polozenie" type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                <xsd:annotation> 

                                                 <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation> 

                                                </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DataNabycia"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.2. Data nabycia 

           nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Data" 

           

 type="emptydate" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 &#160; 

            

 </xsd:documentation> 
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 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="TytulPrawny"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.3. Tytuł prawny 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 
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 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="IdentyfikatoryDzialek" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.4. Identyfikatory 

           geodezyjne działek 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Dzialki" 

           

 type="str:Tekst2000Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation>Działki (Obręb, karta mapy, numer działki)</xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.5. Księga Wieczysta 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Numer księgi 

             

 wieczystej 

             

 (zbioru 

             

 dokumentów) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwa sądu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. Okoliczności powodujące obowiązek 

        złożenia lub zmiany informacji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element name="PierwszyRaz"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            1. informacja 

składana 

            po raz pierwszy 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1" 
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 minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Uzasadnienie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="KorektaDeklaracji"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            2. korekta 

Informacji 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 name="Miesiac"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  miesiąc od 

             

  którego 

             

  obowiązuje 

             

  korekta 

             

  deklaracji 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:simpleType> 

             

 <xsd:restriction 

             

  base="xsd:string"> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value=""> 

             

  </xsd:enumeration> 
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  <xsd:enumeration 

             

   value="styczeń"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="luty"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="marzec"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="kwiecień"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="maj"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="czerwiec"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="lipiec"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="sierpień"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="wrzesień"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="pażdziernik"> 

             

  </xsd:enumeration> 
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  <xsd:enumeration 

             

   value="listopad"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

  <xsd:enumeration 

             

   value="grudzień"> 

             

  </xsd:enumeration> 

             

 </xsd:restriction> 

            

 </xsd:simpleType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="typ:Rok"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Uzasadnienie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. Dane dotyczące lasów niepodlegających 

        zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Lasy" maxOccurs="1" 

         minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           1. Lasy 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 
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          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Powierzchnia 

             

 (w ha z 

             

 dokładnością do 

             

 1 m&#178;) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="LasyOchronne" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           2. Lasy ochronne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 2. Powierzchnia 

             

 (w ha z 

             

 dokładnością do 

             

 1 m&#178;) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Rezerwaty" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
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           3. Lasy wchodzące w 

skład 

           rezerwatów przyrody 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 3. Powierzchnia 

             

 (w ha z 

             

 dokładnością do 

             

 1 m&#178;) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="ParkiNarodowe" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           4. Lasy wchodzące w 

skład 

           parków narodowych 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 4. Powierzchnia 

             

 (w ha z 

             

 dokładnością do 

             

 1 m&#178;) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
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           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PrzedstawicielUstawowy" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. Dane o przedstawicielu ustawowym - 

        jeżeli został ustanowiony 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="DaneIdentyfikacyjne"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.1. Dane 

identyfikacyjne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

            ref="os:Imie"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:DataUrodzenia"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieOjca"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 ref="os:ImieMatki"> 

           </xsd:element> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:PESEL"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:NIP"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 
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           <xsd:element 

           

 ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="AdresZamieszkania" 

         type="adr:AdresTyp"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.2. Adres zamieszkania 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        G. Informacja o załącznikach 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Załącznik ZL-1/A Dane o 

           zwolnieniach 

podatkowych w 

           podatku leśnym - 

składany 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  tak 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

  nie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="LiczbaZalacznikow" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Liczba załączników ZL-

1/B 

           Dane o 

nieruchomościach 

           leśnych 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Liczba" 

           

 type="xsd:nonNegativeInteger"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 liczba 

             

 załączników 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Oswiadczenie"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        H. Oświadczenie i podpis podatnika / 

        osoby reprezentującej podatnika / współmałżonka 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 
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         name="Oswiadczam" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, że są mi 

znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

                                            <xsd:element ref="os:Imie"> 

        </xsd:element> 

                                            <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> 

        </xsd:element> 

                                            <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data wypełnienia 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

     <xsd:choice> 

      <xsd:element name="WyrazamZgode"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Wyrażam zgodę 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 
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            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 
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          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentująca 

            składającego / 

współmałżonek(-ka) 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="NieWyrazamZgody"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Nie wyrażam zgody 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 
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            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 
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            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentująca 

            składającego / 

współmałżonek(-ka) 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:choice> 

                    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        I. Adnotacje organu podatkowego 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 

type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Uwagi organu 

podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Data" type="emptydate"> 

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

           Data (dzien-miesiac-rok) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="PodpisSprawdzajacego" 

type="str:Tekst200Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Podpis sprawdzającego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

                    <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Załączniki 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Zwolnienia" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o zwolnieniach 

           podatkowych w podatku 

leśnym 

           ZL-1/A 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 
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  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 Wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

             

     

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 
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     <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatek" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

 

 

 

 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        leśny 

             

        DL-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatek" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

 

 

 

 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        leśny 

             

        IL-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 
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    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 
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       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaPrawna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 
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           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
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           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

                                                                                </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

 

           <xsd:element 

name="DaneDotyczaceZwolnien" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane 

             

 dotyczące 

             

 zwolnień 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 

             

 ustawy lub 
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 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="TytulZw" type="TytulZwType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Tytuł prawny 

             

    zwolnienia 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Nieruchomosci" 

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o 

nieruchomościach 

           leśnych ZL-1/B 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 
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 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 Wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 
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   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekLesny" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

 

 

 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        leśny 

             

        DL-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekLesny" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

 

 

 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        leśny 
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        IL-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" name="OsobaPrawna" 

type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" type="xsd:boolean"> 
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         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 
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        </xsd:element> 

             

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 
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        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 
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    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

    </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneNieruchomosciObiektow"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane o 

             

 nieruchomościach 

             

 leśnych 

             

 podlegających 
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 opodatkowaniu 

             

 lub zwolnieniu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

 

 

 

             

    C.1. 

             

    Położenie 

             

    nieruchomości 

             

    (adres) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="TytulPrawny"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.2. 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 
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           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.3. 

             

    Identyfikatory 

             

    geodezyjne 

             

    działek 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Działki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.4. 

             

    Księga 
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    wieczysta 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst65Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Numer 

             

       księgi 

             

       wieczystej 

             

       (zbioru 

             

       dokumentów) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Nazwa 

             

       sądu 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

                    <xsd:element name="FormaOdbioru"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Forma odbioru dokumentów 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

        <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną 

poprzez skrzynkę kontaktową"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę 

tradycyjną"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie 

urzędu"> 

        </xsd:enumeration> 

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </xsd:element> 

                </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 

    <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku)</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 

    <xsd:simpleType name="emptydate"> 

  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" /> 

 </xsd:simpleType> 

 

 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 

    <xsd:complexType name="TytulZwType"> 

  <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Podstawa prawna 
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   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:string"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Powierzchnia w ha z dokładnoscią do 1m&#178; 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 

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

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

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

xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

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:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1651/" 

 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1651/" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> 

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        &#160; 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LV/1289/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014 r.
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      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 

ref="os:NIP"></xsd:element> 

         <xsd:element 

ref="os:PESEL"></xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="RokDeklaracji" 

      type="xsd:gYear"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" 

      type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Wzór deklaracji dla osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami 

nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

użytkownikami wieczystymi 

gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność 

Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z 

osobami prawnymi, bądź z 

innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości 

prawnej, z wyjątkiem 

osób tworzących wspólnotę mieszkaniową" 

      name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni 

od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,  

      bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń 

mających wpływ na wysokość podatku." 

      name="Termin" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania" 

      name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 
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      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Miejsce składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. Miejsce składania deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed="Urząd Miasta Katowice,  

         ul. Młyńska 4,  

         40 - 098 Katowice" 

         name="Do" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           &#160; 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <!-- ${insert} --> 

     <xsd:element name="DanePodatnika"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. Dane podatnika 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="DaneIdentyfikacyjne"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.1. Dane 

identyfikacyjne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajPodatnika"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 podatnika: 
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 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="osoba fizyczna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="osoba prawna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="jednostka organizacyjna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="spółka nieposiadająca osobowości prawnej"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

                                            <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 
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 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

                                            <xsd:element name="MiejscaAdresy" type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                <xsd:annotation> 

                                                 <xsd:documentation>Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz 

numer/y działek</xsd:documentation></xsd:annotation> 

                                            </xsd:element> 

                                            <xsd:element name="NumeryKw" type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                <xsd:annotation> 

                                                 <xsd:documentation>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów 

dokumentów</xsd:documentation></xsd:annotation> 

                                            </xsd:element> 

                                            <xsd:choice> 
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                                             <xsd:element 

                                              name="NazwiskoImie"> 

                                              <xsd:annotation> 

                                               <xsd:documentation> 

                                                Nazwisko, 

                                                pierwsze 

                                                imię, data 

                                                urodzenia 

                                               </xsd:documentation> 

                                              </xsd:annotation> 

                                              <xsd:complexType> 

                                               <xsd:sequence> 

                                                <xsd:element 

                                                 name="Nazwisko" 

                                                 type="os:NazwiskoTyp" 

                                                 maxOccurs="3" 

                                                 minOccurs="1"> 

                                                 <xsd:annotation> 

                                                  <xsd:documentation> 

                                                   Nazwisko 

                                                  </xsd:documentation> 

                                                 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                                <xsd:element 

                                                 name="Imie" 

                                                 type="os:ImieTyp"> 

                                                 <xsd:annotation> 

                                                  <xsd:documentation> 

                                                   Imię 

                                                   pierwsze 

                                                  </xsd:documentation> 

                                                 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                                <xsd:choice> 

                                                 <xsd:element 

                                                  name="Pesel" 

                                                  type="os:PESELTyp"> 

                                                  <xsd:annotation> 

                                                   <xsd:documentation> 

                                                    PESEL 

 

                                                   </xsd:documentation> 

                                                  </xsd:annotation> 

                                                 </xsd:element> 

                                                 <xsd:element 

                                                  name="DataUrodzenia" 

                                                  type="xsd:date"> 

                                                  <xsd:annotation> 

                                                   <xsd:documentation> 

                                                    Data 

                                                    urodzenia 

 

                                                   </xsd:documentation> 

                                                  </xsd:annotation> 

                                                 </xsd:element> 

                                                </xsd:choice> 

                                                <xsd:element 

                                                 ref="os:ImieOjca"> 

                                                </xsd:element> 

                                                <xsd:element 
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                                                 ref="os:ImieMatki"> 

                                                </xsd:element> 

                                                <xsd:element 

                                                 name="AdresZamieszkana" 

                                                 type="adr:AdresTyp"> 

                                                 <xsd:annotation> 

                                                  <xsd:documentation> 

                                                   B.2. 

                                                   Adres 

                                                   zamieszkania 

                                                  </xsd:documentation> 

                                                 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                               </xsd:sequence> 

                                              </xsd:complexType> 

                                             </xsd:element> 

                                             <xsd:element 

                                              name="Nazwa"> 

                                              <xsd:annotation> 

                                               <xsd:documentation> 

                                                Nazwa pełna 

                                                osoby 

                                                prawnej, 

                                                jednostki 

                                                organizacyjnej 

                                                oraz spółki 

                                                nieposiadającej 

                                                osobowości 

                                                prawnej 

                                               </xsd:documentation> 

                                              </xsd:annotation> 

 

                                              <xsd:complexType> 

                                               <xsd:sequence> 

                                                <xsd:element 

                                                 name="NazwaPelna" 

                                                 type="str:Tekst200Typ"> 

                                                 <xsd:annotation> 

                                                  <xsd:documentation> 

                                                   Nazwa 

                                                   pełna 

                                                  </xsd:documentation> 

                                                 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                                <xsd:element 

                                                 name="NazwaSkrocona" 

                                                 type="str:Tekst200Typ" 

                                                 maxOccurs="1" 

                                                 minOccurs="0"> 

                                                 <xsd:annotation> 

                                                  <xsd:documentation> 

                                                   Nazwa 

                                                   skrócona 

                                                  </xsd:documentation> 

                                                 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                                <xsd:element 

                                                 name="Regon" 

                                                 type="ins:REGONTyp"> 

                                                 <xsd:annotation> 
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                                                  <xsd:documentation> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Identyfikator 

                                                   REGON 

 

                                                  </xsd:documentation> 

                                                 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                                <xsd:element 

                                                 ref="ins:KRS" 

                                                 maxOccurs="1" 

                                                 minOccurs="0"> 

                                                </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

                                                                <xsd:annotation> 

                                                                 <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation></xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                                            <xsd:element 

                                                 name="AdresSiedziby" 

                                                 type="adr:AdresTyp"> 

                                                 <xsd:annotation> 

                                                  <xsd:documentation> 

                                                   B.2. 

                                                   Adres 

                                                   siedziby 

                                                  </xsd:documentation> 

                                                 </xsd:annotation> 

                                                </xsd:element> 

                                               </xsd:sequence> 

                                              </xsd:complexType> 

                                             </xsd:element> 

                                            </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

 

 

        <xsd:element name="DaneWspolnikow" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           B.3. Dane wspólników 

spółek 

           nieposiadających 

osobowości 

           prawnej 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 
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          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="PierwszyWlasciciel" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Pierwszy 

             

 wspólnik 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:Imie"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:Nazwisko"> 

             

 </xsd:element> 

                                                        <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

 </xsd:element> 

                                                        <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="adr:Adres"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        C. Obowiązek złożenia deklaracji 

       </xsd:documentation> 
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      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

        

 name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Okoliczności powodujące 

           konieczność złożenia 

           deklaracji 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="DeklaracjaRoczna" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  1. 

             

  deklaracja 

             

  roczna 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 name="KorektaDeklaracji"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  2. korekta 

             

  deklaracji 

             

  rocznej 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Miesiac"> 
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   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     miesiąc 

             

     od 

             

     którego 

             

     obowiązuje 

             

     korekta 

             

     deklaracji 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

   <xsd:simpleType> 

             

    <xsd:restriction 

             

     base="xsd:string"> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value=""> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="styczeń"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="luty"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="marzec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="kwiecień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="maj"> 
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     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="czerwiec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="lipiec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="sierpień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="wrzesień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="pażdziernik"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="listopad"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="grudzień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

    </xsd:restriction> 

             

   </xsd:simpleType> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="typ:Rok"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 
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            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" 

      type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. Dane dotyczące przedmiotów 

        opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. Łączna kwota podatku 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="KwotaE" 

         type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kwota podatku (Suma 

kwot z 

           części D) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. Informacja o załącznikach 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           ZN-1/A Dane o 

zwolnieniach 

           podatkowych w podatku 

od 

           nieruchomości - składany 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 
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          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  tak 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  nie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Nieruchomosci" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Liczba załączników ZN-

1/B - 

           dane o nieruchomościach 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Liczba" 

           

 type="xsd:nonNegativeInteger"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 liczba 

             

 załączników 

            

 </xsd:documentation> 
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 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

        

 name="KwotaPodatkuPodlegajacaZwolnieniu" maxOccurs="1" 

         minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           F.1. Kwota podatku 

           podlegająca zwolnieniu 

           wynikająca z druku ZN-

1/A 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Kwota" 

           

 type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Kwota podatku 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Oswiadczenie"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        G. Oświadczenie i podpis podatnika / 

        osoby reprezentującej podatnika 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed=" że są mi znane przepisy Kodeksu 

karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością." 

         name="Oswiadczam" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 
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        <xsd:element ref="os:Imie"> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" 

         minOccurs="1" maxOccurs="3"> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DataWypelnienia" 

         type="xsd:date"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data wypełnienia 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        H. Adnotacje organu podatkowego 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 

         type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Uwagi organu 

podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Data" 

         type="emptydate"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data (dzien-miesiac-rok) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="PodpisSprawdzajacego" 

         type="str:Tekst200Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Podpis sprawdzającego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

     <xsd:element 

      fixed="– niniejsza deklaracja stanowi postawę do  wystawienia tytułu 

wykonawczego." 

      name="Zgodnie" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 
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 Zgodnie&#160;z&#160;art.&#160;3a&#160;ustawy&#160;z&#160;dnia&#160;17&#160;czerwca&#160;1966r. 

o&#160;postępowaniu&#160; 

egzekucyjnym&#160;w&#160;administracji (Dz.&#160;U.&#160;z&#160;2012r.,&#160;poz.&#160;1015)&#160; 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:choice> 

      <xsd:element name="WyrazamZgode"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Wyrażam zgodę 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 
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            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentujaca 

            składającego 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 
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 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="NieWyrazamZgody"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Nie wyrażam zgody 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 
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            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentujaca 

            składającego 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 
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          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:choice> 

     <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Załączniki 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" 

         minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o zwolnieniach 

           podatkowych w podatku 

od 

           nieruchomości (ZN-1/A) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
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 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 
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   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" 

             

      name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        DN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" 

             

      name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        2. 

             

        informacji 

             

        na 
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        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        IN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 
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   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaPrawna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      name="NazwiskoImie"> 
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      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element 

             

         name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 
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      name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element 

             

         name="NazwaPelna" 

type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 
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     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" 

             

     minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 
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     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

     </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneDotyczaceZwolnien"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane 

             

 dotyczące 

             

 zwolnień 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 

             

 ustawy lub 

             

 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="TytulZwolnienia" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation>Tytuł zwolnienia</xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                                        <xsd:annotation> 

                                                                         <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation> 

                                                                        </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Grunty 

 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:element 

             

        name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Powierzchnia 

             

          (m&#178;) 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element 

             

        name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 
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        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Stawka 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element 

             

        name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Kwota 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" 

             

     minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Budynki 

             

       lub 

             

       ich 

             

       części 
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      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:element 

             

        name="PowierzchniaUzytkowa" 

type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Powierzchnia 

             

          użytkowa 

             

          (m&#178;) 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element 

             

        name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Stawka 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element 

             

        name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 
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          Kwota 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Budowle 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:element 

             

        name="Wartosc" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Wartość 

             

          (w 

             

          zł) 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element 
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        name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Stawka 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

       <xsd:element 

             

        name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Kwota 

             

          podatku 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

             

       </xsd:element> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="KwotaPodatkuPodlegajacaZwolnieniu"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Kwota 
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    podatku 

             

    podlegająca 

             

    zwolnieniu 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Grunty" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Grunty 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Budynki" type="xsd:decimal"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Budynki 

             

       lub 

             

       ich 

             

       części 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Budowle" type="xsd:decimal"> 
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     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Budowle 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="DaneoNieruchomosciach" 

minOccurs="0" maxOccurs="100"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o 

nieruchomościach 

           (ZN-1/B) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" 

            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 
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   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" 

             

      name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        DN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" 

             

      name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        2. 

             

        informacji 
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        na 

             

        podatek 

             

        od 

             

        nieruchomości 

             

        IN-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 
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    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaPrawna" 

             

         type="xsd:boolean"> 
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         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 
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      name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element 

             

         name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 
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     <xsd:element 

             

      name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element 

             

         name="NazwaPelna" 

type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 
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     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

                                                                                </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 
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        </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneNieruchomosciObiektow"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane o 

             

 nieruchomościach 

             

 i obiektach 

             

 budowlanych 

             

 podlegających 

             

 opodatkowaniu 

             

 lub zwolnieniu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.1. 

             

    Położenie 

             

    nieruchomości 

             

    (adres) 

             

   </xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="TytulPrawny"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.2. 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 
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 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.3. 

             

    Identyfikatory 

             

    geodezyjne 

             

    działek, 

             

    budynków, 

             

    lokali 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 
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   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Działki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Budynki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Budynki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Lokale" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Lokale 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 
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 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="KsiegaWieczysta"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.4. 

             

    Księga 

             

    wieczysta 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="NumerKsiegi"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Numer 

             

       księgi 

             

       wieczystej 

             

       (zbioru 

             

       dokumentów) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:simpleType> 

             

      <xsd:restriction 

             

       base="xsd:string"> 

             

       <xsd:minLength 

             

        value="0"> 

             

       </xsd:minLength> 
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       <xsd:maxLength 

             

        value="600"> 

             

       </xsd:maxLength> 

             

      </xsd:restriction> 

             

     </xsd:simpleType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Nazwa 

             

       sądu 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="FormaOdbioru"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Forma odbioru dokumentów 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

        <xsd:enumeration 
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         value="Drogą elektroniczną poprzez 

skrzynkę kontaktową"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration 

         value="Poprzez pocztę tradycyjną"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration 

         value="Osobiście w siedzibie urzędu"> 

        </xsd:enumeration> 

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </xsd:element> 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:attribute name="NewAttribute" type="xsd:string"></xsd:attribute> 

 

 

 <xsd:complexType name="RodzajSkladajacegoDeklaracjeType"></xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1" 

    minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      D.1 Powierzchnia gruntów 

        </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej" 

       maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         1. związanych z prowadzeniem 

         działalności 

         gospodarczej, bez 

         względu na sposób zakwalifikowania w 

         ewidencji 

         gruntów i budynków 

           </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

                                    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  opodatkowania 

             

  (m&#178;) 

             

 </xsd:documentation> 
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 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Stawka 

             

  podatku 

             

  wynikająca z 

             

  Uchwały 

             

  Rady 

             

  Miasta 

             

  Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Kwota 

             

  podatku (zł, gr) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

                                </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1" 

       minOccurs="0"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         2. pod jeziorami, zajętych na 

         zbiorniki wodne 

         retencyjne lub 

         elektrowni wodnych 

           </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

                                    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Podstawa 

             

  opodatkowania 

             

  (ha) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Stawka 

             

  podatku 

             

  wynikająca z 

             

  Uchwały 

             

  Rady 

             

  Miasta 

             

  Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Kwota 

             

  podatku (zł,  

             

  gr) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         3. pozostałych, w tym zajętych na 
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         prowadzenie 

         odpłatnej statutowej 

         działalności pożytku publicznego 

         przez 

         organizacje pożytku 

         publicznego 

           </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

                                    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  opodatkowania 

             

  (m&#178;) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Stawka 

             

  podatku 

             

  wynikająca z 

             

  Uchwały 

             

  Rady 

             

  Miasta 

             

  Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Kwota 

             

  podatku (zł,  
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  gr) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PowierzchniaBudynkow" type="PowierzchniaBudynkowType" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      D.2 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich 

      części 

        </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>D.3 Budowle</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> - 

budowle</xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

                                    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  opodatkowania 

             

  (zł) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Stawka 

             

  podatku 
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  wynikająca z 

             

  Uchwały 

             

  Rady 

             

  Miasta 

             

  Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Kwota 

             

  podatku (zł,  

             

  gr) 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="Scieki" minOccurs="0"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation>- wykorzystywane na 

potrzeby zbiorowego 

         odprowadzania ścieków oraz zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę w 

         rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 

o zbiorowym 

         zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

                                    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  opodatkowania 

             

  (zł) 
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 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Stawka 

             

  podatku 

             

  wynikająca z 

             

  Uchwały Rady 

             

  Miasta 

             

  Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

                                    <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Kwota 

             

  podatku (zł,  

             

  gr) 

                

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

                                    </xsd:element> 

                                </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      1. mieszkalnych - ogółem 

        </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 
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    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Podstawa 

            opodatkowania 

            (m&#178;) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Stawka 

            podatku 

            wynikająca z 

            Uchwały Rady 

            Miasta 

            Katowice 

 

                

 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Kwota 

            podatku (zł,  

            gr) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="Wtym" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            w tym 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaNiska" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości od 1,40 do 

             

  2,20 m (zaliczyć 50% 

             

  powierzchni) 

              </xsd:documentation> 
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 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 
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       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaWysoka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości powyżej 2,20 m 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 
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        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci" 

    maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      2. związanych z prowadzeniem działalności 

      gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

      zajętych na prowadzenie 

      działalności 

      gospodarczej ogółem, 

        </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Podstawa 

            opodatkowania 

            (m&#178;) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 
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          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Stawka 

            podatku 

            wynikająca z 

            Uchwały Rady 

            Miasta 

            Katowice 

 

                

 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Kwota 

            podatku (zł,  

            gr) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="Wtym" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            w tym 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaNiska" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości od 1,40 do 

             

  2,20 m (zaliczyć 50% 

             

  powierzchni) 

              </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 
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        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaWysoka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości powyżej 2,20 m 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 
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       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci" 

    maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      3. zajętych na prowadzenie działalności 

      gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

      materiałem siewnym 

      ogółem 

        </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Podstawa 

            opodatkowania 

            (m&#178;) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Stawka 

            podatku 

            wynikająca z 

            Uchwały Rady 

            Miasta 

            Katowice 

 

                

 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 
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          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Kwota 

            podatku (zł,  

            gr) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="Wtym" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            w tym 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaNiska" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości od 1,40 do 

             

  2,20 m (zaliczyć 50% 

             

  powierzchni) 

              </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 
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        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaWysoka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości powyżej 2,20 m 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 
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      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 
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            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1" 

    minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation> 

      4. związanych z udzielaniem świadczeń 

      zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

      działalności leczniczej, 

      zajętych przez podmioty 

      udzielające tych świadczeń ogółem 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Podstawa 

            opodatkowania 

            (m&#178;) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Stawka 

            podatku 

            wynikająca z 

            Uchwały Rady 

            Miasta 

            Katowice 

 

                

 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Kwota 

            podatku (zł,  

            gr) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="Wtym" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            w tym 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 
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          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaNiska" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości od 1,40 do 

             

  2,20 m (zaliczyć 50% 

             

  powierzchni) 

              </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 
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 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaWysoka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości powyżej 2,20 m 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 
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     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

      odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

      organizacje pożytku publicznego ogółem</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

    <xsd:complexType> 
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     <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Podstawa 

            opodatkowania 

            (m&#178;) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Stawka 

            podatku 

            wynikająca z 

            Uchwały Rady 

            Miasta 

            Katowice 

 

                

 </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Kwota 

            podatku (zł,  

            gr) 

 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

                        </xsd:element> 

                        <xsd:element name="Wtym" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            w tym 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaNiska" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości od 1,40 do 

             

  2,20 m (zaliczyć 50% 

             

  powierzchni) 

              </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 
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 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 
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      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

name="KondygnacjaWysoka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  - kondygnacji o 

             

  wysokości powyżej 2,20 m 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

                                                            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Podstawa 

             

        opodatkowania 

             

        (m&#178;) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Stawka 

             

        podatku 

             

        wynikająca z 

             

        Uchwały 

             

        Rady 

             

        Miasta 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 313



             

        Katowice 

                

 </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

                                                            <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Kwota 

             

        podatku (zł,  

             

        gr) 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

                                                            </xsd:element> 

                                                        </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 

  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" /> 

 </xsd:simpleType> 

 

 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

 

</xsd:schema> 
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DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

 

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

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

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

xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

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:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1653/" 

 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/19/1653/" elementFormDefault="qualified" 

attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd: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"/> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1</xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> 

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> 

   <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> 

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        &#160; 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 
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      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 

ref="os:NIP"></xsd:element> 

         <xsd:element 

ref="os:PESEL"></xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="RokDeklaracji" 

      type="xsd:gYear"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Rok</xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Data wypełnienia deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" 

      type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Wzór przeznaczony dla osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących 

właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów 

stanowiących własność 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub 

współposiadaczami z 

osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej." 

      name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 

dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 

(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania" 

      name="Termin" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 
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      fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania" 

      name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Miejsce składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. Miejsce składania informacji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed="Urząd Miasta Katowice  

         ul. Młyńska 4,  

         40 – 098 Katowice" 

         name="Do" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nazwa i adres siedziby 

           organu podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. Obowiązek złożenia deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

        

 name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D. Okoliczności 

powodujące 

           obowiązek złożenia lub 

           zmiany informacji 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="DeklaracjaRoczna" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

  1. 

             

  deklaracja 

             

  roczna 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 name="KorektaDeklaracji"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  2. korekta 

             

  deklaracji 

             

  rocznej 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Miesiac"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     miesiąc 

             

     od 

             

     którego 

             

     obowiązuje 

             

     korekta 

             

     deklaracji 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

   <xsd:simpleType> 
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    <xsd:restriction 

             

     base="xsd:string"> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value=""> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="styczeń"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="luty"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="marzec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="kwiecień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="maj"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="czerwiec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="lipiec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="sierpień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 
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      value="wrzesień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="pażdziernik"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="listopad"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="grudzień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

    </xsd:restriction> 

             

   </xsd:simpleType> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="typ:Rok"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DanePodatnika"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. Dane podatnika 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="DaneIdentyfikacyjne"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.1. Dane 

identyfikacyjne 
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          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajPodatnika"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 podatnika: 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="osoba fizyczna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="osoba prawna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="jednostka organizacyjna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="spółka nieposiadająca osobowości prawnej"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 
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           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 name="NazwiskoImie"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Nazwisko, 

             

  pierwsze 

             

  imię, data 

             

  urodzenia 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Nazwisko" type="os:NazwiskoTyp" maxOccurs="3" 

             

   minOccurs="1"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Nazwisko 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Imie" type="os:ImieTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Imię 

             

     pierwsze 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 
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  <xsd:choice> 

             

   <xsd:element 

             

    name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

    <xsd:annotation> 

             

     <xsd:documentation> 

             

      PESEL 

 

             

     </xsd:documentation> 

             

    </xsd:annotation> 

             

   </xsd:element> 

             

   <xsd:element 

             

    name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> 

             

    <xsd:annotation> 

             

     <xsd:documentation> 

             

      Data 

             

      urodzenia 

 

             

     </xsd:documentation> 

             

    </xsd:annotation> 

             

   </xsd:element> 

             

  </xsd:choice> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:ImieOjca"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:ImieMatki"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="AdresZamieszkana" type="adr:AdresTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 
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     D.2. 

             

     Adres 

             

     zamieszkania 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 name="Nazwa"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Nazwa pełna 

             

  osoby 

             

  prawnej, 

             

  jednostki 

             

  organizacyjnej 

             

  oraz spółki 

             

  nieposiadającej 

             

  osobowości 

             

  prawnej 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="NazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 
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     Nazwa 

             

     pełna 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

             

   maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Nazwa 

             

     skrócona 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

 

 

 

 

 

             

     Identyfikator 

             

     REGON 

 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 
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    <xsd:documentation> 

             

     D.2. 

             

     Adres 

             

     siedziby 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

 

 

        <xsd:element name="DaneWspolnikow" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.3. Dane wspólników 

spółek 

           nieposiadających 

osobowości 

           prawnej 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="PierwszyWlasciciel" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Pierwszy 

             

 wspólnik 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 
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  ref="os:Imie"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:Nazwisko"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:NIP"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:PESEL"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="adr:Adres"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <!-- ${insert} --> 

     <xsd:element name="DaneNieruchomosci" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. Dane o nieruchomościach rolnych 

        podlegających opodatkowaniu lub 

        zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Polozenie"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.1. Położenie 

nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 327



           <xsd:element 

           

 name="Polozenie" type="str:Tekst2000Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Położenie 

             

 nieruchomości 

             

 (adres) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DataNabycia"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.2. Data nabycia 

           nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Data" 

           

 type="emptydate"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 (RRRR-MM-DD) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="TytulPrawny"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.3. Tytuł prawny 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 
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           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="IdentyfikatoryGeodezyjne" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.4. Identyfikatory 

           geodezyjne działek 

(wykazuje 

           sie jeśli zostały nadane) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Dzialki" 

           

 type="str:Tekst2000Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Działki 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.5. Księga wieczysta 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="NumerKsiegi" type="str:Tekst65Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Numer księgi 

             

 wieczystej 

             

 (zbioru 

             

 dokumentów) 

            

 </xsd:documentation> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 330



           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwa sądu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. Dane dotyczące użytków rolnych 

        stanowiących gospodarstwo rolne - 

        niepodlegających zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="GruntyOrne" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.1. Grunty orne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 
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 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVa" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVb" 
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 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="LakiPastwiska" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.2. Łąki i pastwiska 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIII" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa III 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIV" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IV 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Sady" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.3. Sady 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIII" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa III 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIV" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IV 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVa" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVb" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="GruntyOrneZabudowane" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.4. Grunty rolne 

zabudowane 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaII" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa II 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIII" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa III 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" 

            minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IIIb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIV" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IV 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVa" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVa 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="KlasaIVb" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa IVb 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="GruntyStawyNiezarybione" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
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         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.5. Grunty pod stawami 

           niezarybionymi 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="GruntyStawyZarybionePstrag" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.6. Grunty pod stawami 

           zarybionymi - łososiem, 

           trocią, głowacicą, palią, 

           pstrągiem 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="GruntyStawyZarybioneInne" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
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         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.7. Grunty pod stawami 

           zarybionymi - inne 

gatunki 

           ryb 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Rowy" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           E.8. Rowy 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="KlasaI" 

           

 type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Klasa I 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="LacznaPowierzchniaUzytkow"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 
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           E.9. Łączna 

powierzchnia 

           użytków rolnych 

stanowiących 

           gospodarstwo rolne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="PowierzchniaSuma" type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

 

             

 Powierzchnia w 

             

 ha (Suma z 

             

 części od E.1 do 

             

 E.8) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PowierzchniaPrzeliczeniowaSuma" type="xsd:decimal"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

 

             

 Powierzchnia w 

             

 ha 

             

 przeliczeniowych 

             

 (suma z części 

             

 od E.1. do E.8.) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1" 
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      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. Łączna kwota podatku od gospodarstw 

        rolnych 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="LacznaPowierzchniaUzytkow" 

type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Łączna powierzchnia w 

ha 

           przeliczeniowych 

(Należy 

           wpisać powierzchnie z 

poz. 

           "Powierzchnia w ha 

           przeliczeniowych" z pkt. 

           E.9.) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="StawkaPodatku" 

         type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Stawka podatku 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KwotaPodatku" 

         type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kwota podatku 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      name="DaneUzytkowNiepodlegajacychZwolnieniu" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        G. Dane dotyczące użytków rolnych 

        niestanowiących gospodarstw rolnych 

        niepodlegających zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Powierzchnia" 

         type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 
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          <xsd:documentation> 

           Powierzchnia w ha 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Stawka" 

         type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Stawka podatku 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Kwota" 

         type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kwota podatku w 

pełnych 

           złotych 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        H. Informacja o załącznikach 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZalacznikZra" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Załącznik ZR-1/A - Dane 

o 

           zwolnieniach i ulgach 

           podatkowych w podatku 

rolnym 

            

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  tak 
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 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  nie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="ZalacznikZrb" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Liczba załączników ZR-

1/B - 

           Dane o 

nieruchomościach 

           rolnych 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Liczba" 

           

 type="xsd:nonNegativeInteger"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 liczba 

             

 załączników 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Oswiadczenie"> 
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      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        I. Oświadczenie i podpis podatnika / 

        osoby reprezentującej podatnika 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed=" że są mi znane przepisy Kodeksu 

karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością." 

         name="Oswiadczam" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" 

         minOccurs="1" maxOccurs="3"> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DataWypelnienia" 

         type="xsd:date"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data wypełnienia 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        J. Adnotacje organu podatkowego 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 

type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Uwagi organu 

podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Data" type="emptydate"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data (dzien-miesiac-rok) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="PodpisSprawdzajacego" 

type="str:Tekst200Typ"> 
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         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Podpis sprawdzającego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

     <xsd:choice> 

      <xsd:element name="WyrazamZgode"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Wyrażam zgodę 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

            administracyjnej 

i 
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            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentujaca 

            składającego 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 
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            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="NieWyrazamZgody"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Nie wyrażam zgody 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 
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            egzekucji 

            administracyjnej 

i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia Ministra 

           Finansów z dnia 20 maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

          name="SkladajacyOsobaRep"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentujaca 

            składającego 

           </xsd:documentation> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 349



          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

            </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

            </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:choice> 

                    <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Załączniki 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZalacznikRa" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o zwolnieniach i 

ulgach 

           podatkowych w podatku 

rolnym 

           (ZR-1/A) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 1. Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
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 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieFormularza"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

             

     

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 
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   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatek" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

        DR-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatek" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        2. 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

        IR-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 
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 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 
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      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaPrawna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" 

             

         type="xsd:boolean"> 
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         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 
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        <xsd:element 

             

         ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element 

             

         name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element 
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         name="NazwaPelna" 

type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" 

             

     minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 
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       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

    </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 
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  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneDotyczaceZwolnien" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane 

             

 dotyczące 

             

 zwolnień 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 

             

 ustawy lub 

             

 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="TytulPrawnyZwolnienia" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation>Tytuł prawny zwolnienia</xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                                        <xsd:annotation> 

                                                                         <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation> 
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                                                                        </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

        <xsd:annotation> 

             

         <xsd:documentation> 

 

 

             

          Powierzchnia w ha z dokładnością 

do 1m&#178; 

             

         </xsd:documentation> 

             

        </xsd:annotation> 

                                                                    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

                                                    </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneDotyczaceUlg" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 D. Dane 

             

 dotyczące ulg 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 

             

 ustawy lub 

             

 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="TytulPrawnyUlgi" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

    ulgi 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                                        <xsd:annotation> 

                                                                         <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation> 

                                                                        </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="ZalacznikRb" 

maxOccurs="100" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o 

nieruchomościach 

           rolnych ( ZR-1/B) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Identyfikator 

             

 podatnika: 
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 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="PrzeznaczenieFormularza"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

     

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 
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    załącznik 

             

    do: 

             

     

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        1. 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" 

type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        2. 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        rolny 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 
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     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="RodzajPodatnika"> 
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     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaPrawna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 
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        <xsd:element 

             

         fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 
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      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 
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       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element 

             

         name="NazwaPelna" 

type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         name="NazwaSkrocona" maxOccurs="1" 

             

         minOccurs="0"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           skrócona 

             

           / 

             

           Pierwsze 

             

           imię, 

             

           drugie 

             

           imię 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

         <xsd:complexType> 

             

          <xsd:sequence> 

             

           <xsd:element 

             

           

 name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 
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            maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

             

           <xsd:element 

             

            ref="os:Imie" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

             

           <xsd:element 

             

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" 

             

            minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

             

          </xsd:sequence> 

             

         </xsd:complexType> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 
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                                                                                </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                    <xsd:element ref="os:PESEL"> 

             

        </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

name="DaneNieruchomosciObiektow"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane o 

             

 nieruchomościach 

             

 rolnych 

             

 podlegających 

             

 opodatkowaniu 

             

 lub zwolnieniu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.1. 

             

    Położenie 

             

    nieruchomości 

             

    (adres) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="TytulPrawny"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.2. 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 
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  <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 
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 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.3. 

             

    Identyfikatory 

             

    geodezyjne 

             

    działek 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       1. 

             

       Działki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

             

  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation> 

             

    C.4. 

             

    Księga 

             

    wieczysta 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element name="NumerKsiegi"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Numer 

             

       księgi 

             

       wieczystej 

             

       (zbioru 

             

       dokumentów) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:simpleType> 

             

      <xsd:restriction base="xsd:string"> 

             

       <xsd:minLength value="0"> 

             

       </xsd:minLength> 

             

       <xsd:maxLength value="600"> 

             

       </xsd:maxLength> 

             

      </xsd:restriction> 

             

     </xsd:simpleType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 
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      <xsd:documentation> 

             

        

             

       Nazwa 

             

       sądu 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

                    <xsd:element name="FormaOdbioru"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Forma odbioru dokumentów 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

        <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną 

poprzez skrzynkę kontaktową"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę 

tradycyjną"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie 

urzędu"> 

        </xsd:enumeration> 

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </xsd:element> 

                </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="KlasaComplexType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

    <xsd:annotation> 
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     <xsd:documentation>Powierzchnia w ha z dokładnością do 1 

m&#178;</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Przelicznik" type="xsd:decimal"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Przelicznik</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Powierzchnia w ha przeliczeniowych 

     </xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

   <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> 

    <xsd:annotation> 

     <xsd:documentation>Kwota podatku (zł,gr)</xsd:documentation> 

    </xsd:annotation> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m&#178; 

   </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 

 <xsd:simpleType name="emptydate"> 

  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" /> 

 </xsd:simpleType> 

 

 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 
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DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

 

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

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

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

 xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

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:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

 xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 

xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/16/1647/" 

 targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/09/16/1647/" 

 elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

 <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> 

 <xsd: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" /> 

 <xsd: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" /> 

 <xsd: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" /> 

 <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" 

  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> 

 <xsd: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" /> 

 <xsd: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" /> 

 <xsd:annotation> 

  <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1 

  </xsd:documentation> 

 </xsd:annotation> 

 <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> 

 <xsd:complexType name="DokumentTyp"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> 

   <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> 

            <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> 

            <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> 

  <xsd:complexContent mixed="false"> 

   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> 

    <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string"> 

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LV/1289/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 października 2014 r.

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 377



      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation>&#160;</xsd:documentation> 

      </xsd:annotation></xsd:element> 

     <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:choice> 

         <xsd:element 

ref="os:NIP"></xsd:element> 

         <xsd:element 

ref="os:PESEL"></xsd:element> 

        </xsd:choice> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="RokDeklaracji" 

      type="xsd:gYear"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Rok 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Data wypełnienia deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="PodstawaPrawna" 

      type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Podstawa prawna 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Składający 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Termin" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Termin składania 
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       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element 

      fixed="Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce 

położenia przedmiotów opodatkowania" 

      name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Miejsce składania 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        A. Miejsce składania deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed="Urząd Miasta Katowice  

         ul. Młyńska 4,  

         40 – 098 Katowice" 

         name="Do" type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Nazwa i adres siedziby 

           organu podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="ObowiazekZlozenia"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        B. Obowiązek złożenia deklaracji 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

        

 name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Okoliczności 

powodujące 

           konieczność złożenia 

           deklaracji 

          </xsd:documentation> 
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         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="DeklaracjaRoczna" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  1. 

             

  deklaracja 

             

  roczna 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 name="KorektaDeklaracji"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  2. korekta 

             

  deklaracji 

             

  rocznej 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Miesiac"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     miesiąc 
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     od 

             

     którego 

             

     obowiązuje 

             

     korekta 

             

     deklaracji 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

   <xsd:simpleType> 

             

    <xsd:restriction 

             

     base="xsd:string"> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value=""> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="styczeń"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="luty"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="marzec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="kwiecień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="maj"> 
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     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="czerwiec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="lipiec"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="sierpień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="wrzesień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="pażdziernik"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="listopad"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

     <xsd:enumeration 

             

      value="grudzień"> 

             

     </xsd:enumeration> 

             

    </xsd:restriction> 

             

   </xsd:simpleType> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="typ:Rok"> 
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  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <!-- ${insert} --> 

     <xsd:element name="DaneNieruchomosci"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        C. Dane o nieruchomościach leśnych 

        podlegających opodatkowaniu lub 

        zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="PolozenieNieruchomosci"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.1. Położenie 

nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

            name="Adres" 

type="str:Tekst2000Typ"> 

                                                <xsd:annotation> 

                                                 <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation> 

                                                </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DataNabycia"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.2. Data nabycia 

           nieruchomości 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 
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          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Data" 

           

 type="xsd:date"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 &#160; 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="TytulPrawny"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.3. Tytuł prawny 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 
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 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element 

         name="IdentyfikatoryDzialek"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.4. Identyfikatory 

           geodezyjne działek 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Dzialki" 

           

 type="str:Tekst2000Typ"> 
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 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Działki 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           C.5. Księga Wieczysta 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Numer księgi 

             

 wieczystej 

             

 (zbioru 

             

 dokumentów) 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Nazwa sądu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
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           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DanePodatnika"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        D. Dane podatnika 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="DaneIdentyfikacyjne"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.1. Dane 

identyfikacyjne 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajPodatnika"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 podatnika: 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 
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  value="osoba fizyczna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="osoba prawna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="jednostka organizacyjna"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="spółka nieposiadająca osobowości prawnej"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 name="NazwiskoImie"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Nazwisko, 

             

  pierwsze 

             

  imię, data 

             

  urodzenia 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Nazwisko" type="os:NazwiskoTyp" maxOccurs="3" 
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   minOccurs="1"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Nazwisko 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Imie" type="os:ImieTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Imię 

             

     pierwsze 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:choice> 

             

   <xsd:element 

             

    name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

    <xsd:annotation> 

             

     <xsd:documentation> 

             

      PESEL 

 

             

     </xsd:documentation> 

             

    </xsd:annotation> 

             

   </xsd:element> 

             

   <xsd:element 

             

    name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> 
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    <xsd:annotation> 

             

     <xsd:documentation> 

             

      Data 

             

      urodzenia 

 

             

     </xsd:documentation> 

             

    </xsd:annotation> 

             

   </xsd:element> 

             

  </xsd:choice> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:ImieOjca"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:ImieMatki"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="AdresZamieszkana" type="adr:AdresTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     D.2. 

             

     Adres 

             

     zamieszkania 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

           

 </xsd:element> 
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            <xsd:element 

            

 name="Nazwa"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Nazwa pełna 

             

  osoby 

             

  prawnej, 

             

  jednostki 

             

  organizacyjnej 

             

  oraz spółki 

             

  nieposiadającej 

             

  osobowości 

             

  prawnej 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

 

            

 <xsd:complexType> 

             

 <xsd:sequence> 

             

  <xsd:element 

             

   name="NazwaPelna" type="str:Tekst200Typ"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Nazwa 

             

     pełna 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 
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   name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

             

   maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     Nazwa 

             

     skrócona 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

 

 

 

 

             

     Identyfikator 

             

     REGON 

 

             

    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> 

             

   <xsd:annotation> 

             

    <xsd:documentation> 

             

     D.2. 

             

     Adres 

             

     siedziby 
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    </xsd:documentation> 

             

   </xsd:annotation> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:sequence> 

            

 </xsd:complexType> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

 

 

        <xsd:element name="DaneWspolnikow" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           D.3. Dane wspólników 

spółek 

           nieposiadających 

osobowości 

           prawnej 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="PierwszyWlasciciel" maxOccurs="3" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Pierwszy 

             

 wspólnik 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:Imie"> 
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 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:Nazwisko"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:NIP"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="os:PESEL"> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  ref="adr:Adres"> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        E. Dane dotyczące lasów niepodlegających 

        zwolnieniu 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         name="RodzajGruntoeLesnych"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Rodzaj gruntów 

leśnych 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
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         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Lasy" 

           

 maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Lasy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Powierzchnia 

             

    w ha 

             

    z 

             

    dokładnością 

             

    do 1 

             

    m&#178; 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 
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    Stawka 

             

    podatku 

             

    (zł, 

             

    gr) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Kwota 

             

    podatku 

             

    (zł, 

             

    gr) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Lasy ochronne 
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 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Powierzchnia 

             

    w ha 

             

    z 

             

    dokładnością 

             

    do 1 

             

    m&#178; 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Stawka 

             

    podatku 

             

    (zł, 
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    gr) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Kwota 

             

    podatku 

             

    (zł, 

             

    gr) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="Rezerwaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Lasy wchodzące w 

             

 skład rezerwatów 

             

 przyrody 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 
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 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Powierzchnia 

             

    w ha 

             

    z 

             

    dokładnością 

             

    do 1 

             

    m&#178; 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Stawka 

             

    podatku 

             

    (zł, 

             

    gr) 

             

   </xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Kwota 

             

    podatku 

             

    (zł, 

             

    gr) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="ParkiNarodowe" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Lasy wchodzące w 

             

 skład parków 

             

 narodowych 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 
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 <xsd:element 

             

  name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Powierzchnia 

             

    w ha 

             

    z 

             

    dokładnością 

             

    do 1 

             

    m&#178; 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Stawka 

             

    podatku 

             

    (zł, 

             

    gr) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 
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 <xsd:element 

             

  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    Kwota 

             

    podatku 

             

    (zł, 

             

    gr) 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        F. Łączna kwota podatku 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Kwota" 

         type="xsd:decimal"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Kwota podatku (Suma 

kwot 

           podatku z części E) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 
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       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" 

      maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        G. Informacja o załącznikach 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           ZL-1/A Dane o 

zwolnieniach 

           podatkowych w 

podatku leśnym 

           - składany 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:choice> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  tak 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  nie 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 
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 </xsd:element> 

           </xsd:choice> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="LiczbaZalacznikow" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Liczba załączników 

ZL-1/B - 

           dane o 

nieruchomościach 

           leśnych 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="Liczba" 

           

 type="xsd:nonNegativeInteger"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 liczba 

             

 załączników 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="Oswiadczenie"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        H. Oświadczenie i podpis podatnika / 

        osoby reprezentującej podatnika 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element 

         fixed=" że są mi znane przepisy 

Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością." 
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         name="Oswiadczam" 

type="xsd:string"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Oświadczam, 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element ref="os:Imie"> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element ref="os:Nazwisko" 

         minOccurs="1" maxOccurs="3"> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="DataWypelnienia" 

         type="xsd:date"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data wypełnienia 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

     <xsd:choice> 

      <xsd:element name="WyrazamZgode"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 

         Wyrażam zgodę 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-

mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie 

zapłaty 
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            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

           

 administracyjnej i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia 

Ministra 

           Finansów z dnia 20 

maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania 

wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu 

czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. 

z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 
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 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

         

 name="SkladajacyOsobaRep"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentujaca 

            składającego 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

           

 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

      <xsd:element name="NieWyrazamZgody"> 

       <xsd:annotation> 

        <xsd:documentation> 
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         Nie wyrażam zgody 

        </xsd:documentation> 

       </xsd:annotation> 

       <xsd:complexType> 

        <xsd:sequence> 

         <xsd:element 

          name="NaPoinformowanie"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            na 

poinformowanie, w 

            szczególności 

poprzez 

            internetowy 

portal 

            informacyjny, 

krótką 

            wiadomością 

tekstową 

            (sms), e-

mailem, 

            telefonem, 

faksem, o 

            terminie 

zapłaty 

            należności 

pieniężnych 

            lub jego 

upływie, 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

należności 

            pieniężnej, 

rodzaju i 

            wysokości 

odsetek z 

            tytułu 

niezapłacenia w 

            terminie 

należności 

            pieniężnej oraz 

grożącej 

            egzekucji 

           

 administracyjnej i 

            mogących 

powstać 

            kosztach 

egzekucyjnych. 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 
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           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 fixed="§ 3 

           Rozporządzenia 

Ministra 

           Finansów z dnia 20 

maja 

           2014r. w sprawie trybu 

           postępowania 

wierzycieli 

           pieniężnych przy 

           podejmowaniu 

czynności 

           zmierzających do 

           zastosowania środków 

           egzekucyjnych (Dz.U. 

z 

           2014r., poz. 656). 

          " 

            

 name="PodstawaP" type="xsd:string"> 

            

 <xsd:annotation> 

             

 <xsd:documentation> 

             

  Podstawa 

             

  prawna: 

             

 </xsd:documentation> 

            

 </xsd:annotation> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element name="Data" 

          type="emptydate"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Data 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

         

 name="SkladajacyOsobaRep"> 

          <xsd:annotation> 

           <xsd:documentation> 

            Składający / 

osoba 

            reprezentujaca 
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            składającego 

           </xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Imie"> 

           

 </xsd:element> 

            <xsd:element 

            

 ref="os:Nazwisko"> 

           

 </xsd:element> 

           </xsd:sequence> 

          </xsd:complexType> 

         </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

       </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

     </xsd:choice> 

                    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        I. Adnotacje organu podatkowego 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Uwagi" 

type="str:Tekst2000Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Uwagi organu 

podatkowego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Data" 

type="emptydate"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Data (dzien-miesiac-

rok) 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="PodpisSprawdzajacego" 

type="str:Tekst200Typ"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Podpis sprawdzającego 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 
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        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

                    <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Załączniki 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Zwolnienia" 

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o zwolnieniach 

           podatkowych w 

podatku leśnym 

           ZL-1/A 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" 

           

 maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 
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  <xsd:element 

             

   ref="os:PESEL"> 

             

  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

             

     

             

   </xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatek" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        leśny 

             

        DL-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" name="InformacjaNaPodatek" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

 

             

        informacji 
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        na 

             

        podatek 

             

        leśny 

             

        IL-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

Id: 5C9948BB-6281-4BA3-9C49-575E2B4F844A. Podpisany Strona 414



             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 
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         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaPrawna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 
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        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element 

             

         name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 
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         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

                                                                                    <xsd:element 

             

         name="NazwaPelna" 

type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 
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        </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="NazwaSkrocona" 

type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 

             

           </xsd:element> 

                                                                                    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

                                                                                </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 
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  name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 
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           <xsd:element 

           

 name="DaneDotyczaceZwolnien" maxOccurs="1" 

           

 minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane 

             

 dotyczące 

             

 zwolnień 

             

 podatkowych 

             

 wynikających z 

             

 ustawy lub 

             

 uchwały Rady 

             

 Gminy 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="TytulZw" type="TytulZwType" maxOccurs="unbounded" 

             

  minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Tytuł 

             

    zwolnienia 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 
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 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="Nieruchomosci" 

         maxOccurs="unbounded" 

minOccurs="0"> 

         <xsd:annotation> 

          <xsd:documentation> 

           Dane o 

nieruchomościach 

           leśnych ZL-1/B 

          </xsd:documentation> 

         </xsd:annotation> 

         <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

name="NipPesel" 

           

 maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Identyfikator 

             

 podatnika: 

             

 NIP¹/PESEL² 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:choice> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:NIP"> 

             

  </xsd:element> 

             

  <xsd:element 

             

   ref="os:PESEL"> 
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  </xsd:element> 

             

 </xsd:choice> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="PrzeznaczenieWzoru"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 A. Przeznaczenie 

             

 wzoru 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="ZalacznikDo"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Niniejszy 

             

    wzór 

             

    stanowi 

             

    załącznik 

             

    do: 

 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 
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    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekLesny" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

             

        deklaracji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        leśny 

             

        DL-1 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      fixed="true" name="InformacjaNaPodatekLesny" 

             

      type="xsd:boolean"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

 

 

 

             

        informacji 

             

        na 

             

        podatek 

             

        leśny 

             

        IL-1 
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       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneIdentyfikacyjne"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 B. Dane 

             

 identyfikacyjne 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DanePodatnika"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.1. 

             

    Dane 

             

    podatnika 

             

   </xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="RodzajPodatnika"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Rodzaj 

             

       podatnika 

             

        

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

     <xsd:complexType> 

             

      <xsd:sequence> 

             

       <xsd:choice> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaFizyczna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           fizyczna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" name="OsobaPrawna" 
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         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           osoba 

             

           prawna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         fixed="true" 

name="JednostkaOrganizacyjna" 

             

         type="xsd:boolean"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           jednostka 

             

           organizacyjna, 

             

           w 

             

           tym 

             

           spółka, 

             

           nieposiadająca 

             

           osobowości 

             

           prawnej 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:choice> 

             

      </xsd:sequence> 

             

     </xsd:complexType> 
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    </xsd:element> 

             

    <xsd:choice> 

             

     <xsd:element 

             

      name="NazwiskoImie"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwisko 

             

        i 

             

        imię 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" 

minOccurs="1"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         ref="os:Imie"> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         name="Pesel" type="os:PESELTyp"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Numer 

             

           PESEL 

             

          </xsd:documentation> 
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         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

     <xsd:element 

             

      name="Nazwa"> 

             

      <xsd:annotation> 

             

       <xsd:documentation> 

             

        Nazwa 

             

       </xsd:documentation> 

             

      </xsd:annotation> 

             

      <xsd:complexType> 

             

       <xsd:sequence> 

             

        <xsd:element 

             

         name="NazwaPelna" 

type="ins:NazwaInstytucjiTyp" 

             

         maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           pełna 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

        </xsd:element> 

             

        <xsd:element 

             

         name="NazwaSkrocona" 

maxOccurs="1" 
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         minOccurs="0"> 

             

         <xsd:annotation> 

             

          <xsd:documentation> 

             

           Nazwa 

             

           skrócona 

             

           / 

             

           Pierwsze 

             

           imię, 

             

           drugie 

             

           imię 

             

          </xsd:documentation> 

             

         </xsd:annotation> 

             

         <xsd:complexType> 

             

          <xsd:sequence> 

             

           <xsd:element 

             

           

 name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst200Typ" 

             

           

 maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           

 <xsd:annotation> 

             

            

 <xsd:documentation> 

             

             

 Nazwa 

             

             

 skrócona 

             

            

 </xsd:documentation> 

             

           

 </xsd:annotation> 
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           </xsd:element> 

             

           <xsd:element 

             

            ref="os:Imie" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

             

           <xsd:element 

             

           

 ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" 

             

           

 minOccurs="0"> 

             

           </xsd:element> 

             

          </xsd:sequence> 

             

         </xsd:complexType> 

             

        </xsd:element> 

             

       </xsd:sequence> 

             

      </xsd:complexType> 

             

     </xsd:element> 

             

    </xsd:choice> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" 

             

     minOccurs="0"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       Identyfikator 

             

       REGON 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 
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  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="DaneWspolmalzonka" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    B.2. 

             

    Dane 

             

    współmałżonka 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:Imie"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     ref="os:PESEL"> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 
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 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 

           

 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

           <xsd:element 

           

 name="DaneNieruchomosciObiektow"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 C. Dane o 

             

 nieruchomościach 

             

 leśnych 

             

 podlegających 

             

 opodatkowaniu 

             

 lub zwolnieniu 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:complexType> 

            

 <xsd:sequence> 

             

 <xsd:element 

             

  name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

 

 

 

             

    C.1. 

             

    Położenie 

             

    nieruchomości 

             

    (adres) 

             

   </xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="TytulPrawny"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.2. 

             

    Tytuł 

             

    prawny 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

           <xsd:element 

           

 name="RodzajWlasnosci"> 

           

 <xsd:annotation> 

            

 <xsd:documentation> 

             

 Rodzaj 

             

 własności, 

             

 posiadania 

            

 </xsd:documentation> 

           

 </xsd:annotation> 

           

 <xsd:simpleType> 

            

 <xsd:restriction 

             

 base="xsd:string"> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value=""> 

             

 </xsd:enumeration> 
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 <xsd:enumeration 

             

  value="1. Właściciel"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="2. Posiadacz samoistny"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="3. Użytkownik wieczysty"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="4. Posiadacz z tytułem prawnym"> 

             

 </xsd:enumeration> 

             

 <xsd:enumeration 

             

  value="5. Posiadacz bez tytułu prawnego"> 

             

 </xsd:enumeration> 

            

 </xsd:restriction> 

           

 </xsd:simpleType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.3. 

             

    Identyfikatory 

             

    geodezyjne 

             

    działek 
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   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 

             

    <xsd:element 

             

     name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       1. 

             

       Działki 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

             

 <xsd:element 

             

  name="KsiegaWieczysta"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    C.4. 

             

    Księga 

             

    wieczysta 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

             

  <xsd:complexType> 

             

   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element 

             

     name="NumerKsiegi" type="str:Tekst65Typ"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       1. 

             

       Numer 

             

       księgi 

             

       wieczystej 

             

       (zbioru 

             

       dokumentów) 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

    <xsd:element 

             

     name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> 

             

     <xsd:annotation> 

             

      <xsd:documentation> 

             

       2. 

             

       Nazwa 

             

       sądu 

             

      </xsd:documentation> 

             

     </xsd:annotation> 

             

    </xsd:element> 

             

   </xsd:sequence> 

             

  </xsd:complexType> 

             

 </xsd:element> 

            

 </xsd:sequence> 
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 </xsd:complexType> 

           </xsd:element> 

          </xsd:sequence> 

         </xsd:complexType> 

        </xsd:element> 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

     <xsd:element name="FormaOdbioru"> 

      <xsd:annotation> 

       <xsd:documentation> 

        Forma odbioru dokumentów 

       </xsd:documentation> 

      </xsd:annotation> 

      <xsd:simpleType> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

        <xsd:enumeration 

         value="Drogą elektroniczną poprzez 

skrzynkę kontaktową"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration 

         value="Poprzez pocztę tradycyjną"> 

        </xsd:enumeration> 

        <xsd:enumeration 

         value="Osobiście w siedzibie urzędu"> 

        </xsd:enumeration> 

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </xsd:element> 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> 

  <xsd:annotation> 

   <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku)</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

 

 

 <xsd:complexType name="TytulZwType"> 

  <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Podstawa prawna 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 
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            </xsd:element> 

            <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:string"> 

             

  <xsd:annotation> 

             

   <xsd:documentation> 

             

    Powierzchnia w ha z dokładnoscią do 1m&#178; 

             

   </xsd:documentation> 

             

  </xsd:annotation> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

  

    <xsd:simpleType name="emptydate"> 

  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" /> 

 </xsd:simpleType> 

 

 <xsd:simpleType name="empty-string"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 
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