
   UCHWAŁA NR XLVI/606/2017 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
        

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w z akresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia     
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6a ust. 11 i ust. 12 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz art. 6 
ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1821)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych. który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się wzór formularza informacji o gruntach, który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny, który stanowi załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. 

§ 5. Określa się wzór formularza informacji o lasach, który stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 6. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny, który stanowi załącznik nr 6 
do niniejszej uchwały. 

§ 7. Określa się warunki i tryb składania deklaracji i informacji, o których mowa w § 1-6     
za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

1) układ informacji i powiązań między nimi określają odpowiednio załączniki nr 7-12    
do niniejszej uchwały:  

2) deklaracje i informacje mogą być przesyłane za pośrednictwem elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę 
Podawczą, adres ESP jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Kaliszu;   

3) deklaracje i informacje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).   

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 



§ 9. Traci moc uchwała Nr XVI/194/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 
2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego            
z 2015 r. poz. 7714).  

§ 10.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie do wymiaru 
i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego za rok 
2018 i lata następne.   

 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

           /…/ 
  Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLVI/606/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
z dnia 30 listopada 2017 r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w z akresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
 
 
 W związku z obowiązkiem nałożonym w drodze ustaw:  
- z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),                
- z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1892), 
- z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) 

określono wzory formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.  
 Ponadto umożliwiono składanie deklaracji i informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  
 W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 
 

`                   Prezydent 
      Miasta Kalisza 

    /…/ 
Grzegorz Sapiński 



. 
 ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
 do uchwały Nr XLVI/606/2017 
 Rady Miejskiej Kalisza  
 z dnia 30 listopada 2017 r. 

INFORMACJA  
O NIERUCHOMO ŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH  

 

                                                          na 
 
 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1785) 
Składający: 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. 

Termin 
składania: 

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość 
opodatkowania. 

Miejsce składania: organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości i obiektów budowlanych 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
 
  

Prezydent Miasta Kalisza 
62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20 

B. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI  
 Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok □  2. korekta uprzednio złożonej informacji, data zmiany 
      …………………………………..…………………………….. 

C.   DANE PODATNIKA (w przypadku wystąpienia większej liczby podatników należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 1 do informacji) 
C. 1   DANE IDENTYFIKACYJNE  (* dotyczy przedsi ębiorców) 

  Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwy kwadrat)   
□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz  samoistny □ 4. współposiadacz samoistny 
□ 5. użytkownik 

wieczysty  
□ 6. współużytkownik 

wieczysty 
□ 7. posiadacz zależny (np. 

dzierżawca) 
□ 8. współposiadacz zależny  

(np. dzierżawca) 
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia  

(wypełnić tylko w przypadku braku Nr PESEL) 
      

Imię ojca, matki  
  (wypełnić tylko w przypadku braku Nr PESEL) 

PESEL (wypełniają podatnicy objęci rejestrem PESEL nieprowadzący 
działalności  gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami 
podatku od towarów i usług) 
  

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 
 

      
NIP* REGON* PKD* 

C. 2   ADRES ZAMIESZKANIA  

 

Kraj Województwo Powiat 
      
Gmina Miejscowość Kod pocztowy 
      
Poczta Ulica Numer domu/ Numer lokalu Adres skrytki pocztowej 
       

    C. 3   ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Numer domu/ Numer lokalu 

D. POŁOŻENIE NIERUCHOMO ŚCI I NUMERY KSI ĘGI WIECZYSTEJ  

 

Położenie (adres/y) przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości – w przypadku braku 
położenia należy wykazać obręb ewidencyjny) oraz numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (należy wykazać odrębnie dla każdej 
nieruchomości). W przypadku braku miejsca należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 2 do informacji. 

Rok 

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



  
 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
Lp.  

Wyszczególnienie przedmiotów 
opodatkowania 

Przedmioty podlegające 
opodatkowaniu 

(z wyjątkiem zwolnionych) 
Przedmioty podlegające zwolnieniu 

Podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania Tytuł i 
podstawa 
prawna 
zwolnienia 

1. Grunty: Powierzchnia gruntów w m² Powierzchnia gruntów w m² 

a) związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i 
budynków 

   

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych  

 
 
………………………………. ha 

 
 
…………………………………ha 

 

c) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

 
 
 

  

d) niezabudowane objęte obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. 
poz. 1777), i położone na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

   

2. Budynki lub ich części Powierzchnia użytkowa w m² Powierzchnia użytkowa w m²  

wysokość  
1,40-2,20m 
(zaliczyć 50% 
powierzchni) 

wysokość 
powyżej 2,20m 

wysokość  
1,40-2,20m 
(zaliczyć 50% 
powierzchni) 

wysokość 
powyżej 2,20m 

a) mieszkalne **      

b) związane  
z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
oraz budynki lub ich części 
zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej  

b1) mieszkalne       

b2) pozostałe       

c) zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 

     

d) związane z  udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, 
zajęte  przez  podmioty 
udzielające tych świadczeń  

d1) mieszkalne  
 

     

d2) pozostałe  
 

     

e) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

     

3. Budowle Wartość w zł Wartość w zł  
wartość określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 
ust. 3-7 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych 

  
 

**   powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona 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.



  
 

F. INNE INFORMACJE  

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA  

 Imię 

 

Nazwisko  

Data wypełniania 

 

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika  

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
 

 Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 

 

Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 
 
 
 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

          /…/ 
 Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczący 

współwłaścicieli / współposiadaczy 
 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

 

2. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 
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3. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

 

4. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

 

* PESEL – wypełniają podatnicy będący osobami fizycznymi objęci rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP – wypełniają podatnicy będący pozostałymi podmiotami podlegającymi 
obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami      
** dotyczy przedsiębiorców 
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  Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
          /…/ 
   Andrzej Plichta 

 



  

 
 

Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
 

Lp. Położenie 
nieruchomości (adres) 

Numer 
działki 

Obręb 
ewidencyjny * 

Numer księgi 
wieczystej 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
*należy wypełnić w przypadku braku położenia nieruchomości 
 
 
 

   Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

           /…/ 
   Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZAŁ ĄCZNIK Nr 2 
do uchwały Nr XLVI/606/2017 
Rady Miejskiej Kalisza  
z  dnia 30 listopada 2017 r. 

                                             

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący 
działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy) 

NIP 
 

numer PESEL 
 

 
 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 
 
 
 
 

Podstawa prawna:   
Składający: 
 
 
 
 
Termin składania: 
 
Miejsce składania: 

Art. 6 ust. 9-11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek, niemających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe. Formularz przeznaczony jest również dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami 
prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej  nieruchomości lub obiektów budowlanych,          
z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 
Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni  - w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po    
tym dniu oraz w razie  zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na  wysokość podatku. 
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3.  Prezydent Miasta Kalisza  

    62-800 Kalisz,   Główny Rynek 20   

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
� 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej -  od miesiąca …………………………………………… 

 
� 3. deklaracja na dany rok - obowiązująca od miesiąca ……………………………………………                                             

 C. DANE PODATNIKA     
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                           �  1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                          � 2. osoba fizyczna 
 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 6. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (nazwę pełną wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 1, a pozostałe dane - 

podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2) 
 
 
 
 
 
7. Identyfikator REGON (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części 
C kwadrat nr 1) 
 
 

8. Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - symbol rodzaju 
podstawowej działalności (dotyczy podmiotów wykonujących działalność 
gospodarczą) 
 
 
 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok), imi ę ojca, imię matki  (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2, w przypadku, gdy numer 
PESEL nie został nadany) 
 
 
 
 

C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (adres siedziby wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli  
w części C kwadrat nr 1, a adres zamieszkania wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2) 
 10. Kraj 

 
 

11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 



D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wł ącznie ze zwolnionymi) 
19. Rodzaj własności, posiadania (należy zaznaczyć właściwy kwadrat / właściwe kwadraty): 
    � 1. właściciel / współwłaściciel       � 2. posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny      � 3. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty    
    � 4. posiadacz zależny / współposiadacz zależny 

20. Miejsce/a położenia przedmiotów opodatkowania (adres/y) oraz numer/y działek (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości). W przypadku 
braku miejsca należy sporządzić załącznik do deklaracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości)  

 

OBLICZENIE PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI 
 Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 
Stawka 
podatku 

Kwota podatku 
w zł, gr 

Podstawa 
opodatkowania 

Tytuł 
zwolnienia 
 i podstawa 

prawna 
1 2 3 4 5 6 

 
(z wyjątkiem zwolnionych) 

 
(przedmioty podlegające zwolnieniu) 

D.1  GRUNTY  
 a) związane z prowadzeniem działalności 

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

powierzchnia gruntów 
 
 
............................m2 

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

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

powierzchnia gruntów 
 
 
.........................m2 

 
 
 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych 

powierzchnia gruntów 
 
...........................ha 

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

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

powierzchnia gruntów 
 
.........................ha 

 
 
 

c) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

powierzchnia gruntów 
 
 
...........................m2 

  
 

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

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

powierzchnia gruntów 
 
 
.........................m2 

 
 
 

d) niezabudowane objęte obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa  w ustawie        
z dnia 9 października 2015 r.                       
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 
ze zm.), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia   
w życie tego planu w  odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie                 
z przepisami prawa budowlanego    

 

powierzchnia gruntów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................m2 

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

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

powierzchnia gruntów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................m2 

 
 
 



 1 2 3 4 5 6 

D.2 BUDYNKI LUB ICH CZ ĘŚCI  
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%,  
a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 
 a) mieszkalne 

 
 
 

powierzchnia użytkowa 
 
 
 
............................m2 

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

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

powierzchnia użytkowa 
 
 
 
.........................m2 

 
 

b) związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz  budynki mieszkalne  
lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej  

 

powierzchnia użytkowa 
 
 
 
...........................m2 

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

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

powierzchnia użytkowa 
 
 
 
.........................m2 

 
 

c) zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym  

powierzchnia użytkowa 
 
 
 

............................m2 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

powierzchnia użytkowa 
 
 
 

.........................m2 

 
 
 

d) związane z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów        
o działalności leczniczej, zajęte  przez  
podmioty udzielające tych świadczeń  

powierzchnia użytkowa 
 
 
 

............................m2 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

powierzchnia użytkowa 
 
 
 

.........................m2 

 
 
 

e) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  

 

powierzchnia użytkowa 
 
 
 

............................m2 

  
 
 
 

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

  
 
 
 

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

powierzchnia użytkowa 
 
 
 

.........................m2 

 
 
 

D.3 BUDOWLE  
     wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 

pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych  - po zaokrągleniu do 
pełnych złotych 

wartość w zł  
(po zaokrągleniu do 
pełnych złotych) 
 
...................................... 

 
 
 
 
...............% 

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

wartość w zł 
(po zaokrągleniu do 
pełnych złotych) 
 
.................................... 

 

 
E. RAZEM KWOTA PODATKU* -  suma kwot z kol. 4  
z części D.1, D.2, D.3  (po zaokrągleniu  do pełnych złotych) 
       

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

 
 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS         

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 22. Imię i nazwisko podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika  

 
 
 
 
 
 

 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 
 
 
 
 

24. Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika 
 
 
 

 
*   
1. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,              

w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia, w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na indywidualny numer rachunku bankowego 
przyporządkowany dla podatnika lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z podatków i opłat.  

2. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
3. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących 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 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.     
z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 



Wypełnia  organ podatkowy 
 
 
 
 

 
......................................................................           
                      (data wpływu) 

 
       

do przypisu do odpisu 
 
 

 

 
 

 
........................................ 20...... r.   ............................................................... 
                  (data)                (podpis) 
 
 
 
2. Adnotacje: 
 

 

 

  
 

                              Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

                            /…/ 
            Andrzej Plichta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL  
 
 

 

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 

(sporządzany tylko w przypadku braku miejsca w deklaracji w części D w poz. 20)  

                                                

Lp. Położenie przedmiotów opodatkowania 
(nazwa ulicy i nr porządkowy) 

Numer 
działki 

Numer księgi wieczystej 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

………………………………………...
Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób) 

reprezentujących podatnika 



   Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

           /…/ 
   Andrzej Plichta 

 
 

 



  

 
 

                                                                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 3   
do uchwały Nr XLVI/606/2017 

                                                                                                                                                                                Rady Miejskiej Kalisza  
                                                                                                                                                                                z dnia 30 listopada 2017 r. 

INFORMACJA O GRUNTACH  
 

                                                          na 
 
 

Podstawa prawna: art. 6 a  ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892) 

Składający: 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. 

Termin 
składania: 

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość 
opodatkowania. 

Miejsce składania: organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
 
  

Prezydent Miasta Kalisza 
62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20 

B. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI  
 Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok □  2. korekta uprzednio złożonej informacji, data zmiany 
      …………………………………..…………………………….. 

C.   DANE PODATNIKA (w przypadku wystąpienia większej liczby podatników należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 1 do informacji) 
C. 1   DANE IDENTYFIKACYJNE  (* dotyczy przedsi ębiorców) 

  Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwy kwadrat)   
□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz  samoistny □ 4. współposiadacz samoistny 
□ 5. użytkownik 

wieczysty  
□ 6. współużytkownik 

wieczysty 
□ 7. posiadacz zależny (np. 

dzierżawca) 
□ 8. współposiadacz zależny  

(np. dzierżawca) 
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia  

(wypełnić tylko w przypadku braku Nr PESEL) 
      

Imię ojca, matki  
  (wypełnić tylko w przypadku braku Nr PESEL) 

PESEL (wypełniają podatnicy objęci rejestrem PESEL nieprowadzący 
działalności  gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami 
podatku od towarów i usług) 
  

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 
 

      
NIP* REGON* PKD* 

C. 2   ADRES ZAMIESZKANIA  

 

Kraj Województwo Powiat 
      
Gmina Miejscowość Kod pocztowy 
      
Poczta Ulica Numer domu/ Numer lokalu Adres skrytki pocztowej 
       

    C. 3   ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Numer domu/ Numer lokalu 

D. POŁOŻENIE NIERUCHOMO ŚCI I NUMERY KSI ĘGI WIECZYSTEJ  

 

Położenie (adres/y) przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości – w przypadku braku 
położenia należy wykazać obręb ewidencyjny) oraz numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (należy wykazać odrębnie dla każdej 
nieruchomości). W przypadku braku miejsca należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 2 do informacji. 

 

Rok 

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



  

 
 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

Klasy użytków wynikaj ące z 

ewidencji gruntów 

Powierzchnia   gruntów    w    hektarach    fizycznych 

Grunty orne  -  R Sady - S Użytki zielone 
(łąki  trwałe – Ł i  pastwiska trwałe - Ps) 

I    

II    

IIIa   X 

III X   

IIIb   X 

IVa   X 

IV X   

IVb   X 

V    

VI    

VIz    

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne  
zabudowane – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego:                                                                      w ha                    

  a) grunty pod stawami  zarybione: łososiem,  trocią,  głowacicą,  palią  i  pstrągiem,    
 

 b) grunty pod stawami  zarybione  innymi  gatunkami  ryb  (innymi niż w poz. a)  
     oraz grunty pod stawami niezarybionymi 

 
 
 

 c) grunty  rolne  zabudowane (Br)  
 

 d) grunty  zadrzewione  i  zakrzewione  na  użytkach  rolnych   (Lzr)      
 

 e) grunty  pod  rowami  (W)  
 

     Grunty dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych   

                                                                                                                  Razem: 
 
 
 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH  
 Podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie. 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

G. INNE INFORMACJE  

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA  
 Imię 

 

Nazwisko  

Data wypełniania 

 

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika  

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO   

 Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 

 Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

 
    
 
   Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
           /…/ 
   Andrzej Plichta 

 
 



  

 
 

Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach o gruntach dotyczący współwłaścicieli / 
współposiadaczy 
 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

 

2. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 
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3. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

 

4. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

* PESEL – wypełniają podatnicy będący osobami fizycznymi objęci rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP – wypełniają podatnicy będący pozostałymi podmiotami podlegającymi 
obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami      
** dotyczy przedsiębiorców 

Strona  2 z 2 
   Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
           /…/ 
   Andrzej Plichta 



  

 
 

Załącznik nr 2 do Informacji o gruntach dotyczący działek 
 

Lp. 
Położenie 

nieruchomości (adres) 
Numer 
działki 

Obręb 
ewidencyjny * 

Numer księgi 
wieczystej 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
*należy wypełnić w przypadku braku położenia nieruchomości 

 
 
 

 
   Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
           /…/ 
   Andrzej Plichta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ZAŁĄCZNIK Nr 4    
          do uchwały Nr XLVI/606/2017 

 Rady Miejskiej Kalisza   
 z  dnia 30 listopada 2017 r. 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący 
działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy) 

NIP 
 

numer PESEL 
 

                                              

 
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

 
 
 
 

Podstawa prawna:   
Składający: 
 
 
 
Termin składania: 
 
Miejsce składania: 

Art. 6a ust. 8-10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1892). 
 Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek                       
organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Formularz przeznaczony 
jest  również dla osób fizycznych, jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,  
jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.  
 Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni  - w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po    
tym dniu oraz w razie  zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na  wysokość podatku. 
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3.  Prezydent Miasta Kalisza  

    62-800 Kalisz,   Główny Rynek 20   

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
� 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej -  od miesiąca …………………………………………… 

 
� 3. deklaracja na dany rok - obowiązująca od miesiąca ……………………………………………                                             

 C. DANE PODATNIKA     
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                           �  1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                          � 2. osoba fizyczna 
 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 6. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (nazwę pełną wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 1, a pozostałe dane - 

podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2) 
 
 
 
 
 
7. Identyfikator REGON  (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części 
C kwadrat nr 1) 
 
 

8. Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - symbol rodzaju 
podstawowej działalności (dotyczy podmiotów wykonujących działalność 
gospodarczą) 
 
 
 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok), imi ę ojca, imię matki  (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2, w przypadku, gdy numer 
PESEL nie został nadany) 
 
 
 
 

C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (adres siedziby wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli  
w części C kwadrat nr 1, a adres zamieszkania wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2) 
 10. Kraj 

 
 

11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 



D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (wł ącznie ze zwolnionymi)  
19. Rodzaj własności, posiadania (należy zaznaczyć właściwy kwadrat / właściwe kwadraty): 
    � 1. właściciel / współwłaściciel       � 2. posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny      � 3. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty    
    � 4. posiadacz zależny / współposiadacz zależny  
 
20. Miejsce położenia gruntów (adres/y) oraz numer/y działek (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości). W przypadku braku miejsca należy 
sporządzić załącznik do deklaracji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 
 
 
 
 
 

D.1 OBLICZENIE PODATKU ROLNEGO 
 
Powierzchnię gruntów w hektarach fizycznych i hektarach przeliczeniowych należy podać z dokładnością do 1m2, tj. z dokładnością 
do czterech miejsc po przecinku. 
 

 

Wyszczególnienie 
użytków rolnych 

 

Ogółem powierzchnia 
gruntów w hektarach 
fizycznych  
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Grunty zwolnione 

 
 

Niestanowiących 
gospodarstwa 
rolnego (nie 
podlegająca 
przeliczeniu na ha 
przeliczeniowe) 

 

Stanowiących 
gospodarstwo 
rolne 
(podlegająca 
przeliczeniu na 
ha 
przeliczeniowe) 
 

 

P
o

w
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n
ia
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a 
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Tytuł 
zwolnienia 
i podstawa 
prawna 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grunty orne (klasa) 
I          
II          
IIIa          
IIIb           
IVa          
IVb          
V          
VI          
VIz          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sady (klasa) 
I          
II          
III          
IIIa          
IIIb           
IV          
IVa          
IVb          
V          
VI          
VIz          

Łąki i pastwiska (klasa) 
I 
 

         
II 
 

         
III 
 

         
IV 
 

         
V 
 

         
VI 
 

         
VIz 
 

         

Grunty rolne   
zabudowane 

         

Grunty pod  
stawami 

         

a) zarybionymi 
łososiem, trocią, 
głowacicą, palią     
i pstrągiem 

         

b) zarybionymi 
innymi gatunkami 
ryb  

         

c) niezarybionymi          
Grunty pod 
rowami  

         

Grunty 
zadrzewione           
i zakrzewione na 
użytkach rolnych 

         

Użytki rolne, 
dla których nie 
można ustalić 
przelicznika 

         

 
Razem 

 
 

  
x   x   x 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
* 
1. Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 

15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na indywidualny numer rachunku bankowego 
przyporządkowany dla podatnika lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z podatków i opłat.  

2. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
3. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących 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 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.     
z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.). 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wypełnia organ podatkowy 
 
       
 
......................................................................      
        (data wpływu)                                  

do przypisu do odpisu 
 
 

 

 
 
 

....................................... 20..... r.   ............................................................... 
                (data)                (podpis) 
 
2. Adnotacje: 

                              Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

                                      /…/ 
                              Andrzej Plichta 

 
E. ULGI W PODATKU ROLNYM  
 

 
Kwota podatku w zł, gr 
 

 
 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  

2. inwestycyjne  

3. inne  

Razem   

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU   

 
 

Kwota podatku*  
Od kwoty  z części D. 1 Razem kol. 8 należy odjąć kwotę z części E Razem   
(po zaokrągleniu  do pełnych złotych) 

 

 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS  
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

 
 
 
 
 
 
 

22. Imię i  nazwisko podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika 
 
 
 
23.  Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 
 
 
 
 

24.   Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika  
 



Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL  
 
 

 

Załącznik do deklaracji na podatek rolny  

(sporządzany tylko w przypadku braku miejsca w deklaracji w części D w poz. 20)  

                                                   

Lp. Położenie gruntów 
(nazwa ulicy i nr porządkowy) 

Numer 
działki 

Numer księgi wieczystej 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

………………………………………...
Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób) 

reprezentujących podatnika 



   Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

           /…/ 
   Andrzej Plichta 

 
 

 



  

 
 

                                                                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5  
do uchwały Nr XLVI/606/2017 

                                                                                                                                                                                Rady Miejskiej Kalisza 
                                                                                                                                                                                z dnia 30 listopada 2017 r. 

INFORMACJA O LASACH  
 

                                                          na 
 
 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821). 

Składający: 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. 

Termin 
składania: 

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość 
opodatkowania. 

Miejsce składania: organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasów. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
 
  

Prezydent Miasta Kalisza 
62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20 

B. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI  
 Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok □  2. korekta uprzednio złożonej informacji, data zmiany 
      …………………………………..…………………………….. 

C.   DANE PODATNIKA (w przypadku wystąpienia większej liczby podatników należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 1 do informacji) 
C. 1   DANE IDENTYFIKACYJNE  (* dotyczy przedsi ębiorców) 

  Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwy kwadrat)   
□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz  samoistny □ 4. współposiadacz samoistny 
□ 5. użytkownik 

wieczysty  
□ 6. współużytkownik 

wieczysty 
□ 7. posiadacz zależny (np. 

dzierżawca) 
□ 8. współposiadacz zależny  

(np. dzierżawca) 
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia  

(wypełnić tylko w przypadku braku Nr PESEL) 
      

Imię ojca, matki  
  (wypełnić tylko w przypadku braku Nr PESEL) 

PESEL (wypełniają podatnicy objęci rejestrem PESEL nieprowadzący 
działalności  gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami 
podatku od towarów i usług) 
  

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 
 

      
NIP* REGON* PKD* 

C. 2   ADRES ZAMIESZKANIA  

 

Kraj Województwo Powiat 
      
Gmina Miejscowość Kod pocztowy 
      
Poczta Ulica Numer domu/ Numer lokalu Adres skrytki pocztowej 
       

    C. 3   ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Numer domu/ Numer lokalu 

D. POŁOŻENIE NIERUCHOMO ŚCI I NUMERY KSI ĘGI WIECZYSTEJ  

 

Położenie (adres/y) przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości – w przypadku braku 
położenia należy wykazać obręb ewidencyjny) oraz numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (należy wykazać odrębnie dla każdej 
nieruchomości). W przypadku braku miejsca należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 2 do informacji. 

Rok 

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



  

 
 

 
E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

Wyszczególnienie        Powierzchnia w hektarach fizycznych 

 1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i      
parków narodowych 

 

2. Lasy pozostałe (nie wymienione w poz. 1)  

Razem (poz. 1+2)  

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH                                                                                   
 Podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie. 

G. INNE INFORMACJE  

  

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA  
 Imię 

 

Nazwisko 

Data wypełniania 

 

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  

 Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 Data i podpis przyjmującego formularz 

 

      Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 
              /…/ 
      Andrzej Plichta 



  

 
 

Załącznik nr 1 do Informacji o lasach dotyczący współwłaścicieli / współposiadaczy 
 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

 

2. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 
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3. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

 

4. DANE IDENTYFIKACYJNE  
Nazwisko Pierwsze imię, drugie imię Data urodzenia 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

Imię ojca, matki 
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 

PESEL* 
 

Telefon i e-mail 
(nieobowiązkowe) 

NIP* REGON** PKD**  

ADRES ZAMIESZKANIA  
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu Adres skrytki 
pocztowej 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Kod pocztowy 

Poczta Ulica Nr domu / Nr lokalu 

* PESEL – wypełniają podatnicy będący osobami fizycznymi objęci rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP – wypełniają podatnicy będący pozostałymi podmiotami podlegającymi 
obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami      
** dotyczy przedsiębiorców 
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                 Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

                                /…/ 
                 Andrzej Plichta 

 
 



  

 
 

Załącznik nr 2 do Informacji o lasach dotyczący działek 
 

Lp. Położenie 
nieruchomości (adres) 

Numer 
działki 

Obręb 
ewidencyjny * 

Numer księgi 
wieczystej 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
*należy wypełnić w przypadku braku położenia nieruchomości 

 
 
                  Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
                                /…/ 
                          Andrzej Plichta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁ ĄCZNIK Nr 6 
do uchwały Nr XLVI/606/2017 
Rady Miejskiej Kalisza  

z  dnia 30 listopada 2017 r. 
1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący 
działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy) 

NIP 
 

numer PESEL 
 

                                              

 
DEKLARACJA NA PODATEK LE ŚNY 

 
 
 
 

Podstawa prawna:   
Składający: 
 
 
 
 
Termin składania: 
Miejsce składania: 

Art. 6 ust. 5-7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1821).  
 Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek                       
organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Formularz przeznaczony 
jest również dla osób fizycznych, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.  
 Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni  - w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po    
tym dniu oraz w razie  zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na  wysokość podatku. 
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3.  Prezydent Miasta Kalisza  

    62-800 Kalisz,   Główny Rynek 20   

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
� 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej -  od miesiąca …………………………………………… 

 
� 3. deklaracja na dany rok - obowiązująca od miesiąca ……………………………………………                                             

 C. DANE PODATNIKA     
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                           �  1. podatnik niebędący osobą fizyczną                                          � 2. osoba fizyczna 
 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 6. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (nazwę pełną wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 1, a pozostałe dane - 

podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2) 
 
 
 
 
 
7. Identyfikator REGON  (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części 
C kwadrat nr 1) 
 
 

8. Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - symbol rodzaju 
podstawowej działalności (dotyczy podmiotów wykonujących działalność 
gospodarczą) 
 
 
 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok), imi ę ojca, imię matki  (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2, w przypadku, gdy numer 
PESEL nie został nadany) 
 
 
 
 

C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (adres siedziby wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli  
w części C kwadrat nr 1, a adres zamieszkania wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2) 
 10. Kraj 

 
 

11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wł ącznie ze zwolnionymi)     
19. Rodzaj własności, posiadania (należy zaznaczyć właściwy kwadrat / właściwe kwadraty): 

    � 1. właściciel / współwłaściciel       � 2. posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny      � 3. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty    
    � 4. posiadacz  zależny / współposiadacz zależny  

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 



20. Miejsce położenia lasów (adres/y) oraz numer/y działek (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości).W przypadku braku miejsca należy sporządzić 
załącznik do deklaracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
21. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 

 
 

 

 
OBLICZENIE PODATKU LE ŚNEGO (Z WYJĄTKIEM LASÓW ZWOLNIONYCH) 
 

 
Wyszczególnienie  

 

Powierzchnia  
w hektarach 
fizycznych  

(z dokładnością do 
1 m2 ) 

Stawka podatku  
 
 

Kwota podatku w zł, gr 
(kol. 2 x kol. 3) 

1 2 3 4 
1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
przyrody i parków narodowych 

 
……………….. 

 
……………. 

 
……………………………. 

2. Lasy pozostałe  
(niewymienione w wierszu 1)  

 
……………….. 

 
……………. 

 
……………………………. 

3. Razem kwota podatku* - suma kwot z kol. 4 
- po zaokrągleniu do pełnych złotych  

 
 
……………….. 

X 
 
 
……………………………. 

 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS  
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

     
22. Imię i nazwisko podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika  
 
 
 
 
 
 
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 
 
 
 
 

24. Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika 
 
 
 
 

 

 

* 
1.Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać  bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne 

miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego, w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na indywidualny numer rachunku bankowego 
przyporządkowany dla podatnika lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z podatków i opłat.  

2.W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
3.W przypadku niewpłacenia w obowiązujących 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 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1201, z późn. zm.). 

 



 
Wypełnia organ podatkowy 

 
 
 
 
......................................................................      
        (data wpływu)                                

do przypisu do odpisu 
 
 

 

 
 

....................................... 20..... r.                                    ............................................................... 
               (data)                                                                                      (podpis) 
 
 
2. Adnotacje: 
 

 

 
                                                                                                                                                       Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kalisza 
                                                                                                                                                                /…/ 
                                                                                                                                                       Andrzej Plichta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL  
 
 

 

Załącznik do deklaracji na podatek leśny  

(sporządzany tylko w przypadku braku miejsca w deklaracji w części D w poz. 20)  

                                             

Lp. Położenie lasów 
(nazwa ulicy i nr porządkowy) 

Numer 
działki 

Numer księgi wieczystej 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

………………………………………...
Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób) 

reprezentujących podatnika 



                                                                                                                        Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

                                                                                                                                /…/ 
                                                                                                                        Andrzej Plichta 
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      ZAŁĄCZNIK Nr 7
          

      do uchwały Nr XLVI/606/2017
          

      Rady Miejskiej Kalisza 
          

      z  dnia 30 listopada 2017 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/IN/" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/IN/" 
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/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.xs
d"/>
 <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: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">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="Wartosc" 
type="WartoscTyp_596c5db717939" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WartoscTyp_596c5db717939">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_596c5dc34dab7" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOgolne" 
type="DaneOgolneTyp_596c5ddb3a8a6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okolicznosci" 
type="OkolicznosciTyp_596c62f890ac4" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" 
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type="DaneIdentyfikacyjneTyp_596c678ecfa6b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="AdresKW" 
type="AdresKWTyp_596c74cf4b24d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" 
type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_596c7851992c1" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="InneInformacje" 
type="InneInformacjeTyp_596c992caf7a4" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="OswiadczeniaPodpis" 
type="OswiadczeniaPodpisTyp_596c9fcf38cea" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Zalacznik" 
type="ZalacznikTyp_596ca25356cd3" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="RokTyp_596c5dc34dab7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOgolneTyp_596c5ddb3a8a6">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaPrawna" 
type="PodstawaPrawnaTyp_596c5de87f6ab" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Skladajacy" 
type="SkladajacyTyp_596c5df26edb0" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TerminSkladania" 
type="TerminSkladaniaTyp_596c5dfe3bc59" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="MiejsceSkladania" 
type="MiejsceSkladaniaTyp_596c5e0915adf" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_596c5de87f6ab">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_596c5df26edb0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_596c5dfe3bc59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_596c5e0915adf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OkolicznosciTyp_596c62f890ac4">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Okolicznosci" 
type="OkolicznosciTyp_596c6309205de" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Korekta" 
type="KorektaTyp_596c6315a426d" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="OkolicznosciTyp_596c6309205de">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="KorektaTyp_596c6315a426d">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Data" type="DataTyp_596c631f19711" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="DataTyp_596c631f19711">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_596c678ecfa6b">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="RodzajWlasnosci" 
type="RodzajWlasnosciTyp_596c679d44861" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOsoby" 
type="DaneOsobyTyp_596c67b2dbcb9" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DanePrzedsiebiorcy" 
type="DanePrzedsiebiorcyTyp_596c67cbdbb36" minOccurs="0"/>
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   <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" 
type="AdresDoKorespondencjiTyp_596c714d4bba3" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp_596c679d44861">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOsobyTyp_596c67b2dbcb9">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_596c67f1e7dc3" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_596c67fce836b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_596c6807c57e3" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="DanePrzedsiebiorcyTyp_596c67cbdbb36">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="NIP" type="NIPTyp_596c67d43dc80" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="REGON" type="REGONTyp_596c67dbd6920" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PKD" type="PKDTyp_596c67e493e00" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="NIPTyp_596c67d43dc80">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="REGONTyp_596c67dbd6920">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PKDTyp_596c67e493e00">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_596c67f1e7dc3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_596c67fce836b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_596c6807c57e3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp_596c714d4bba3">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="CzyInny" 
type="CzyInnyTyp_596c7174bf011" minOccurs="0"/>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="CzyInnyTyp_596c7174bf011">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="AdresKWTyp_596c74cf4b24d">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Adres" type="AdresTyp_596c7507afe13" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_596c75138402e" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="AdresTyp_596c7507afe13">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NumerTyp_596c75138402e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_596c7851992c1">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="E1" type="E1Typ_596c7902bd38b" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="E2" type="E2Typ_596c790a4f953" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="E3" type="E3Typ_596c791180651" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="E1Typ_596c7902bd38b">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="S1" type="S1Typ_596c7aaec89c0" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S2" type="S2Typ_596c7ab548143" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3" type="S3Typ_596c7abd55832" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4" type="S4Typ_596c7ac6703f0" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="E2Typ_596c790a4f953">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="S1" type="S1Typ_596c8c3036a8c" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S2" type="S2Typ_596c8c385d8aa" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3" type="S3Typ_596c8c405aa99" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4" type="S4Typ_596c8c4917906" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S5" type="S5Typ_596c8c5090e69" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="E3Typ_596c791180651">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596c9588dcaed" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_596c959526687" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c959cd56f6" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S1Typ_596c7aaec89c0">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596c7af2ef9b7" 
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_596c7afeafcc8" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c7b0abb5f5" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S2Typ_596c7ab548143">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596c7efe615c4" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_596c7f0e193e4" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c7f16bb075" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S3Typ_596c7abd55832">
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  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596c81b07ccf4" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_596c81b900280" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c81c4079d5" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S4Typ_596c7ac6703f0">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596c8238c893e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_596c8241b380a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c824cef8d8" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596c7af2ef9b7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_596c7afeafcc8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c7b0abb5f5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596c7efe615c4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_596c7f0e193e4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c7f16bb075">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596c81b07ccf4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_596c81b900280">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c81c4079d5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596c8238c893e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_596c8241b380a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c824cef8d8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="S1Typ_596c8c3036a8c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst140" 
type="Podst140Typ_596c8cb0c804b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst220" 
type="Podst220Typ_596c8cba109e4" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw140" 
type="PodstZw140Typ_596c8cc3d813b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw220" 
type="PodstZw220Typ_596c8ccea3120" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c8cdb8d62a" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>

Strona 5



Info_nier_schemat
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S2Typ_596c8c385d8aa">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst1140" 
type="Podst1140Typ_596c8fc0d9916" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst1220" 
type="Podst1220Typ_596c8fcc2f41d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw1140" 
type="PodstZw1140Typ_596c8fe0b664f" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
   <xsd:element name="PodstZw1220" 
type="PodstZw1220Typ_596c8fedbd68d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst2140" 
type="Podst2140Typ_596c8ff8ef696" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst2220" 
type="Podst2220Typ_596c90099cca3" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw2140" 
type="PodstZw2140Typ_596c901b3bd1d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw2220" 
type="PodstZw2220Typ_596c9026a657b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt1" type="Tyt1Typ_596c902f321c0" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt2" type="Tyt2Typ_596c9037db206" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S3Typ_596c8c405aa99">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst140" 
type="Podst140Typ_596c91d17a601" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst220" 
type="Podst220Typ_596c91dc935a9" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw140" 
type="PodstZw140Typ_596c91e8c4257" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw220" 
type="PodstZw220Typ_596c91f5df41c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c91ff22fc7" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S4Typ_596c8c4917906">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst1140" 
type="Podst1140Typ_596c9289830b7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst1220" 
type="Podst1220Typ_596c9297b6031" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw1140" 
type="PodstZw1140Typ_596c92a3eeba6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw1220" 
type="PodstZw1220Typ_596c92b126b03" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt1" type="Tyt1Typ_596c92bb7d888" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst2140" 
type="Podst2140Typ_596c92c66ec48" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst2220" 
type="Podst2220Typ_596c92cfc3ca6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw2140" 
type="PodstZw2140Typ_596c92de43123" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw2220" 
type="PodstZw2220Typ_596c92ea03476" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt2" type="Tyt2Typ_596c92f198288" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S5Typ_596c8c5090e69">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst140" 
type="Podst140Typ_596c9437dd85e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Podst220" 
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type="Podst220Typ_596c944093ece" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw140" 
type="PodstZw140Typ_596c94504c6e3" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw220" 
type="PodstZw220Typ_596c945c2924a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596c94663c4b0" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="Podst140Typ_596c8cb0c804b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst220Typ_596c8cba109e4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw140Typ_596c8cc3d813b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw220Typ_596c8ccea3120">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c8cdb8d62a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst1140Typ_596c8fc0d9916">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst1220Typ_596c8fcc2f41d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw1140Typ_596c8fe0b664f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw1220Typ_596c8fedbd68d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst2140Typ_596c8ff8ef696">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst2220Typ_596c90099cca3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw2140Typ_596c901b3bd1d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw2220Typ_596c9026a657b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Tyt1Typ_596c902f321c0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Tyt2Typ_596c9037db206">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst140Typ_596c91d17a601">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst220Typ_596c91dc935a9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw140Typ_596c91e8c4257">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw220Typ_596c91f5df41c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c91ff22fc7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst1140Typ_596c9289830b7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst1220Typ_596c9297b6031">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw1140Typ_596c92a3eeba6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw1220Typ_596c92b126b03">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Tyt1Typ_596c92bb7d888">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst2140Typ_596c92c66ec48">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst2220Typ_596c92cfc3ca6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw2140Typ_596c92de43123">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw2220Typ_596c92ea03476">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Tyt2Typ_596c92f198288">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst140Typ_596c9437dd85e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Podst220Typ_596c944093ece">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw140Typ_596c94504c6e3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZw220Typ_596c945c2924a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c94663c4b0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596c9588dcaed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_596c959526687">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596c959cd56f6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="InneInformacjeTyp_596c992caf7a4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OswiadczeniaPodpisTyp_596c9fcf38cea">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="KomunikacjaElektroniczna" 
type="KomunikacjaElektronicznaTyp_596c9fdde3d4c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_596c9fe726b34" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Nazwisko" 
type="NazwiskoTyp_596c9ff39a4b8" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>

Strona 8



Info_nier_schemat
 <xsd:simpleType name="KomunikacjaElektronicznaTyp_596c9fdde3d4c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieTyp_596c9fe726b34">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_596c9ff39a4b8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="ZalacznikTyp_596ca25356cd3">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" 
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_596ca2690e831" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_596ca2690e831">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_596ca3299fe26" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOso" 
type="DaneOsoTyp_596ca35637b56" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DanePrzedsiebiorcy" 
type="DanePrzedsiebiorcyTyp_596ca36403864" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" 
type="AdresDoKorespondencjiTyp_596cad7b92ff5" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="NumerTyp_596ca3299fe26">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOsoTyp_596ca35637b56">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_596ca9036c7dd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_596ca90c6a432" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_596ca9190e978" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="DanePrzedsiebiorcyTyp_596ca36403864">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="NIP" type="NIPTyp_596ca98401eba" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="REGON" type="REGONTyp_596ca98cb0cd8" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PKD" type="PKDTyp_596ca9944d40b" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_596ca9036c7dd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_596ca90c6a432">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_596ca9190e978">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NIPTyp_596ca98401eba">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="REGONTyp_596ca98cb0cd8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PKDTyp_596ca9944d40b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp_596cad7b92ff5">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="CzyInny" 
type="CzyInnyTyp_596cadb087f74" minOccurs="0"/>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="CzyInnyTyp_596cadb087f74">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

                
           Przewodniczący

            
       Rady Miejskiej Kalisza

                       
         /…/

                
           Andrzej Plichta
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      ZAŁĄCZNIK Nr 8
          

      do uchwały Nr XLVI/606/2017
          

      Rady Miejskiej Kalisza 
          

      z  dnia 30 listopada 2017 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/DN/" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/DN/" 
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/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.xs
d"/>
 <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: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">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="Wartosc" 
type="WartoscTyp_59675976ce685" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WartoscTyp_59675976ce685">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Identyfikator" 
type="IdentyfikatorTyp_596759d87e976" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_59675acd102ae" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOgolne" 
type="DaneOgolneTyp_59675bd7af304" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okolicznosci" 
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type="OkolicznosciTyp_59675fba856c5" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" 
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_596769378d4b3" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" 
type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_596772115fa29" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ObliczeniePodatku" 
type="ObliczeniePodatkuTyp_59677942e9494" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="LacznaKwota" 
type="LacznaKwotaTyp_59677add4a018" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="OswidczeniaPodpis" 
type="OswidczeniaPodpisTyp_596882dd28248" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie" 
type="PouczenieTyp_59a40f68edec2" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie2" 
type="Pouczenie2Typ_59afed1031e92" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie3" 
type="Pouczenie3Typ_59afed1d0c8b7" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="IdentyfikatorTyp_596759d87e976">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="TypIdentyfikatora" 
type="TypIdentyfikatoraTyp_596759ea7d15a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NIPPESEL" 
type="NIPPESELTyp_59675a05130a3" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="TypIdentyfikatoraTyp_596759ea7d15a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NIPPESELTyp_59675a05130a3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RokTyp_59675acd102ae">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOgolneTyp_59675bd7af304">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaPrawna" 
type="PodstawaPrawnaTyp_59675beeb9990" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Skladajacy" 
type="SkladajacyTyp_59675bfc8edce" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TerminSkladania" 
type="TerminSkladaniaTyp_59675c33a5d5a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="MiejsceSkladania" 
type="MiejsceSkladaniaTyp_59675c4f9161c" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_59675beeb9990">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_59675bfc8edce">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_59675c33a5d5a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_59675c4f9161c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OkolicznosciTyp_59675fba856c5">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Okolicznosci" 
type="OkolicznosciTyp_59675fe6181b9" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NaRok" type="NaRokTyp_5967600b3b938" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Korekta" 
type="KorektaTyp_59676034e19ad" minOccurs="0"/>
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  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="OkolicznosciTyp_59675fe6181b9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="NaRokTyp_5967600b3b938">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Miesiac" 
type="MiesiacTyp_59676027bf3b4" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="MiesiacTyp_59676027bf3b4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="KorektaTyp_59676034e19ad">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Miesiac" 
type="MiesiacTyp_5967603edcd42" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="MiesiacTyp_5967603edcd42">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_596769378d4b3">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PKD" type="PKDTyp_596769428405e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOso" 
type="DaneOsoTyp_5967694cbc537" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PKDTyp_596769428405e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOsoTyp_5967694cbc537">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_59676959df90c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_5967696318de7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_5967696c80005" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_59676959df90c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_5967696318de7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_5967696c80005">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_596772115fa29">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="RodzajWlasnosci" 
type="RodzajWlasnosciTyp_5967721bf2b59" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Miejsce" 
type="MiejsceTyp_5967722444732" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_5967722ed61a5" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp_5967721bf2b59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceTyp_5967722444732">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NumerTyp_5967722ed61a5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="ObliczeniePodatkuTyp_59677942e9494">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="D1" type="D1Typ_5967794b02e54" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="D2" type="D2Typ_596779516d98a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="D3" type="D3Typ_596779580f0aa" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="D1Typ_5967794b02e54">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="S1" type="S1Typ_596779623bca6" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S2" type="S2Typ_5967796986151" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3" type="S3Typ_596779702afeb" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4" type="S4Typ_59677977372fa" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="D2Typ_596779516d98a">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="S1" type="S1Typ_59687653ed3db" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S2" type="S2Typ_59687663d55ac" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3" type="S3Typ_5968766c9445c" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4" type="S4Typ_59687675a0620" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S5" type="S5Typ_5968767e0cd82" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="D3Typ_596779580f0aa">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596876bd0ef5a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596876c51317a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596876ccd926e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_596876d89f793" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596876e110d59" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S1Typ_596779623bca6">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_5967799c0aff2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596779a544a47" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596779ac0f593" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_596779bac3b76" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596779c1e22c7" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
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 <xsd:complexType name="S2Typ_5967796986151">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596871371b698" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_5968714b35306" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596871558ad48" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_59687162bf6cf" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_5968716e987ba" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S3Typ_596779702afeb">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596872c8b6a8b" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596872e66292a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_59687311c7e84" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_5968740ec56c7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_59687424e0241" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S4Typ_59677977372fa">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596874e51282e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596874ecaaebe" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_5968750fe67fe" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_5968752189115" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596875595e6ec" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_5967799c0aff2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596779a544a47">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596779ac0f593">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_596779bac3b76">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596779c1e22c7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="LacznaKwotaTyp_59677add4a018">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596871371b698">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_5968714b35306">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596871558ad48">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_59687162bf6cf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_5968716e987ba">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596872c8b6a8b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596872e66292a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_59687311c7e84">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_5968740ec56c7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_59687424e0241">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596874e51282e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596874ecaaebe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_5968750fe67fe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_5968752189115">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596875595e6ec">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="S1Typ_59687653ed3db">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_596877f36f584" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596877fe3c9a4" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_59687806d16e8" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_59687811eb2fc" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_5968781b2383f" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S2Typ_59687663d55ac">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_59687a192bec2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_59687a21cbf74" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_59687a3920d59" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_59687a43dcac0" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_59687a4ec1414" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S3Typ_5968766c9445c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_59687ca01fffc" 
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minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_59687ca71cd89" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_59687cb9d739a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_59687cc7e36be" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_59687ccf32359" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S4Typ_59687675a0620">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_59687dfa617bd" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_59687e022d192" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_59687e0a5f237" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_59687e183a284" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_59687e24839b9" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S5Typ_5968767e0cd82">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Podst" type="PodstTyp_59687e479b3ee" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_59687e543b0e6" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_59687e6253f9e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PodstZw" 
type="PodstZwTyp_59687e9c792dc" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_59687ea541382" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596876bd0ef5a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596876c51317a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596876ccd926e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_596876d89f793">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596876e110d59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_596877f36f584">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596877fe3c9a4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_59687806d16e8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_59687811eb2fc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_5968781b2383f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_59687a192bec2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_59687a21cbf74">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_59687a3920d59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_59687a43dcac0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_59687a4ec1414">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_59687ca01fffc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_59687ca71cd89">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_59687cb9d739a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_59687cc7e36be">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_59687ccf32359">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_59687dfa617bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_59687e022d192">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_59687e0a5f237">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_59687e183a284">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_59687e24839b9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstTyp_59687e479b3ee">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_59687e543b0e6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_59687e6253f9e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PodstZwTyp_59687e9c792dc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_59687ea541382">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OswidczeniaPodpisTyp_596882dd28248">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Oswiadczenie" 
type="OswiadczenieTyp_596882e7d87c5" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KomunikacjaElektroniczna" 
type="KomunikacjaElektronicznaTyp_5968830010ef7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieNazwisko" 
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type="ImieNazwiskoTyp_596884a7603fe" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_596882e7d87c5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KomunikacjaElektronicznaTyp_5968830010ef7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieNazwiskoTyp_596884a7603fe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PouczenieTyp_59a40f68edec2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pouczenie2Typ_59afed1031e92">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pouczenie3Typ_59afed1d0c8b7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

          

           Przewodniczący
          

       Rady Miejskiej Kalisza
          

               /.../
          

           Andrzej Plichta
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      ZAŁĄCZNIK Nr 9
          

      do uchwały Nr XLVI/606/2017
          

      Rady Miejskiej Kalisza 
          

      z  dnia 30 listopada 2017 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/IR/" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/IR/" 
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/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.xs
d"/>
 <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: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">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="Wartosci" 
type="WartosciTyp_589c2c1b83811" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WartosciTyp_589c2c1b83811">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaPrawna" 
type="PodstawaPrawnaTyp_589c2c2d7f219" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Skladajacy" 
type="SkladajacyTyp_589c2c39a315d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TerminSkladania" 
type="TerminSkladaniaTyp_589c2c46a4317" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="MiejsceSkladania" 
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type="MiejsceSkladaniaTyp_589c2c62e6bd5" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Posiadanie" 
type="PosiadanieTyp_589c3476ca1c6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_589c38a82d207" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_589c38b228d73" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_589c38bd417b0" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="CzyInnyKorespond" 
type="CzyInnyKorespondTyp_589c41b3f17fa" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="AdresKorespond" 
type="AdresKorespondTyp_589c41c15bc75" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="CzyWspolmalzonek" 
type="CzyWspolmalzonekTyp_589c4c03f0c0a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Wspolmalzonek" 
type="WspolmalzonekTyp_589c4c712e781" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Wspolwlasciciele" 
type="WspolwlascicielTyp_589c67146f56d" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
   <xsd:element name="OkolicznosciZlozenia" 
type="OkolicznosciZlozeniaTyp_589c75356d54e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Korekta" 
type="KorektaTyp_589c76a00822c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="InformacjaONieruchomosciach" 
type="InformacjaONieruchomosciachTyp_589c7af42ab63" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Grunty" 
type="GruntyTyp_58a590a841f03" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Zwolnione" 
type="ZwolnioneTyp_58a59f8e23c97" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="InneZwolnione" 
type="InneZwolnioneTyp_58a59fa4828fd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieSkladajacego" 
type="ImieSkladajacegoTyp_58a5a911e3daf" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NazwiskoSkladajacego" 
type="NazwiskoSkladajacegoTyp_58a5a91ef155e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KomunikacjaElektroniczna" 
type="KomunikacjaElektronicznaTyp_58a6a4ee247c6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="RokDokumentu" 
type="RokDokumentuTyp_5968c5c8bfb0d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="InformacjeODocu" 
type="InformacjeODocuTyp_596c8dd8dd86b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="REGONprzeds" 
type="REGONprzedsTyp_598986969845a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="pkd" type="pkdTyp_598986b8c367b" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="czysawspolwlasciciele" 
type="czysawspolwlascicieleTyp_5993ec1ba9d44" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="zalacznik1" 
type="zalacznik1Typ_5993ec8d313bf" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_589c2c2d7f219">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_589c2c39a315d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_589c2c46a4317">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_589c2c62e6bd5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PosiadanieTyp_589c3476ca1c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_589c38a82d207">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_589c38b228d73">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_589c38bd417b0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="CzyInnyKorespondTyp_589c41b3f17fa">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="AdresKorespondTyp_589c41c15bc75">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="CzyWspolmalzonekTyp_589c4c03f0c0a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="WspolmalzonekTyp_589c4c712e781">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Nazwisko" 
type="NazwiskoTyp_589c50eed0ae3" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImiePierwsze" 
type="ImiePierwszeTyp_589c50f7511eb" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieDrugie" 
type="ImieDrugieTyp_589c51001ac3f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_589c51081c85e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_589c5111e21d1" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NIP" type="NIPTyp_589c5118b7143" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PESEL" type="PESELTyp_589c51223debc" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_589c512bde670" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="REGON" type="REGONTyp_589c51374351e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="CzyInnyAdres" 
type="CzyInnyAdresTyp_589c55a54cd0e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_589c50eed0ae3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImiePierwszeTyp_589c50f7511eb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieDrugieTyp_589c51001ac3f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_589c51081c85e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_589c5111e21d1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NIPTyp_589c5118b7143">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PESELTyp_589c51223debc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_589c512bde670">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="REGONTyp_589c51374351e">
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  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="CzyInnyAdresTyp_589c55a54cd0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="WspolwlascicielTyp_589c67146f56d">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Wspolwlasciciel" 
type="WspolwlascicielTyp_589c67dcd757c" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WspolwlascicielTyp_589c67dcd757c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImiePierwsze" 
type="ImiePierwszeTyp_589c6997b49af" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieDrugie" 
type="ImieDrugieTyp_589c69a273bc5" minOccurs="0"/>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_589c6c7154896" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PESEL" type="PESELTyp_589c6c7b88839" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_596c693159866" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_596c696419e61" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NipWspolnika" 
type="NipWspolnikaTyp_596c69f6932c0" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TelWspolnika" 
type="TelWspolnikaTyp_596c6b3891d3b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Adresmailowy" 
type="AdresmailowyTyp_596c6bba659d2" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="JesliAdreINny" 
type="JesliAdreINnyTyp_596c6f2129b27" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KorespInny" 
type="KorespInnyTyp_596c6fb9f160b" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="ImiePierwszeTyp_589c6997b49af">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieDrugieTyp_589c69a273bc5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_589c6c7154896">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PESELTyp_589c6c7b88839">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkolicznosciZlozeniaTyp_589c75356d54e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="KorektaTyp_589c76a00822c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Przyczyna" 
type="PrzyczynaTyp_589c76d3479bd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Data" type="DataTyp_589c77783dc01" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PrzyczynaTyp_589c76d3479bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataTyp_589c77783dc01">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:complexType name="InformacjaONieruchomosciachTyp_589c7af42ab63">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Adres" type="AdresTyp_589c7b6e96198" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Dzialka" 
type="DzialkaTyp_589c7bf1611bd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Budynek" 
type="BudynekTyp_589c7c0019fd6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_589c7c0da9114" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KW" type="KWTyp_589c7c1b739f9" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="AdresTyp_589c7b6e96198">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DzialkaTyp_589c7bf1611bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="BudynekTyp_589c7c0019fd6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="LokalTyp_589c7c0da9114">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KWTyp_589c7c1b739f9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="GruntyTyp_58a590a841f03">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="P1" type="P1Typ_58a590d9878f2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G1" type="G1Typ_596c757854800" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G2" type="G2Typ_596c75aa745fb" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G3A" type="G3ATyp_596c75c9484d0" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G3B" type="G3BTyp_596c75ec129ad" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G4A" type="G4ATyp_596c760c109fd" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G4B" type="G4BTyp_596c762f7ca65" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G5" type="G5Typ_596c7667bc2fb" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G6" type="G6Typ_596c767e827bf" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="G6Z" type="G6ZTyp_596c769ba1f03" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S1" type="S1Typ_596c772faa7e8" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S2" type="S2Typ_596c7748e002f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3A" type="S3ATyp_596c77613d266" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3" type="S3Typ_596c777a6f023" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3B" type="S3BTyp_596c7794bfb4c" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4A" type="S4ATyp_596c77b82106c" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4" type="S4Typ_596c77d3222cf" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4B" type="S4BTyp_596c77f5ee1b1" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S5" type="S5Typ_596c781066e2a" 
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minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S6" type="S6Typ_596c78343eb67" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S6Z" type="S6ZTyp_596c78553a570" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="UZ1" type="UZ1Typ_596c78a94ba41" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="UZ2" type="UZ2Typ_596c78c1d29c1" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="UZ3" type="UZ3Typ_596c78dbc424f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="UZ4" type="UZ4Typ_596c78f6c951b" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="UZ5" type="UZ5Typ_596c79150a05f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="UZ6" type="UZ6Typ_596c79332a730" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="UZ6Z" type="UZ6ZTyp_596c794bb2f64" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="RazemG" 
type="RazemGTyp_596c7a084731a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="RazemS" 
type="RazemSTyp_596c7ae757680" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="RazemUZ" 
type="RazemUZTyp_596c7b9006b74" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="P2" type="P2Typ_596c7fc16fe01" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="P3" type="P3Typ_596c8069e980a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="P4" type="P4Typ_596c80a68f4bb" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="P5" type="P5Typ_596c80d5bff98" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="RazemInne" 
type="RazemInneTyp_596c8195bcf5e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="P6" type="P6Typ_596c8307bd938" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="P1Typ_58a590d9878f2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ZwolnioneTyp_58a59f8e23c97">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="InneZwolnioneTyp_58a59fa4828fd">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaZwolnienia" 
type="PodstawaZwolnieniaTyp_58a59fb83e535" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Powierzchnia" 
type="PowierzchniaTyp_58a59fe20bef3" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaZwolnieniaTyp_58a59fb83e535">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PowierzchniaTyp_58a59fe20bef3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieSkladajacegoTyp_58a5a911e3daf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoSkladajacegoTyp_58a5a91ef155e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoSkladajacegoTyp_58a5a95a043ed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:simpleType name="KomunikacjaElektronicznaTyp_58a6a4ee247c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RokDokumentuTyp_5968c5c8bfb0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_596c693159866">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_596c696419e61">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NipWspolnikaTyp_596c69f6932c0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TelWspolnikaTyp_596c6b3891d3b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="AdresmailowyTyp_596c6bba659d2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="JesliAdreINnyTyp_596c6f2129b27">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="KorespInnyTyp_596c6fb9f160b">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="G1Typ_596c757854800">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G2Typ_596c75aa745fb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G3ATyp_596c75c9484d0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G3BTyp_596c75ec129ad">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G4ATyp_596c760c109fd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G4BTyp_596c762f7ca65">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G5Typ_596c7667bc2fb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G6Typ_596c767e827bf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="G6ZTyp_596c769ba1f03">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S1Typ_596c772faa7e8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S2Typ_596c7748e002f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S3ATyp_596c77613d266">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S3Typ_596c777a6f023">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:simpleType name="S3BTyp_596c7794bfb4c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S4ATyp_596c77b82106c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S4Typ_596c77d3222cf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S4BTyp_596c77f5ee1b1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S5Typ_596c781066e2a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S6Typ_596c78343eb67">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="S6ZTyp_596c78553a570">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="UZ1Typ_596c78a94ba41">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="UZ2Typ_596c78c1d29c1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="UZ3Typ_596c78dbc424f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="UZ4Typ_596c78f6c951b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="UZ5Typ_596c79150a05f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="UZ6Typ_596c79332a730">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="UZ6ZTyp_596c794bb2f64">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RazemGTyp_596c7a084731a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RazemSTyp_596c7ae757680">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RazemUZTyp_596c7b9006b74">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="P2Typ_596c7fc16fe01">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="P3Typ_596c8069e980a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="P4Typ_596c80a68f4bb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="P5Typ_596c80d5bff98">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RazemInneTyp_596c8195bcf5e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="P6Typ_596c8307bd938">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="InformacjeODocuTyp_596c8dd8dd86b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="REGONprzedsTyp_598986969845a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="pkdTyp_598986b8c367b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="czysawspolwlascicieleTyp_5993ec1ba9d44">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="zalacznik1Typ_5993ec8d313bf"/>
</xsd:schema>

          

         Przewodniczący
          

            Rady Miejskiej 
Kalisza
          

             /.../
          

         Andrzej Plichta
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      ZAŁĄCZNIK Nr 10
          

      do uchwały Nr XLVI/606/2017
          

      Rady Miejskiej Kalisza 
          

      z  dnia 30 listopada 2017 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/DR/" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/DR/" 
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/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.xs
d"/>
 <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: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">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="Wartosc" 
type="WartoscTyp_596dd6ac5294a" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WartoscTyp_596dd6ac5294a">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Identyfikator" 
type="IdentyfikatorTyp_596dd6b82535c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_596dd7189aea6" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOgolne" 
type="DaneOgolneTyp_596dd7256f6d4" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okolicznosci" 
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type="OkolicznosciTyp_596dd792995c6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" 
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_596dd89e48086" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" 
type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_596dd907ed163" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ObliczeniePodatku" 
type="ObliczeniePodatkuTyp_596de400612de" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Ulgi" type="UlgiTyp_596df73db57bb" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" 
type="LacznaKwotaPodatkuTyp_596df873cccd8" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="OswiadczeniaPodpis" 
type="OswiadczeniaPodpisTyp_596df9c389c1d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie" 
type="PouczenieTyp_59a411ff1d165" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie2" 
type="Pouczenie2Typ_59b0e5fceecfe" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie3" 
type="Pouczenie3Typ_59b0e60684b8c" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="IdentyfikatorTyp_596dd6b82535c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="TypIdentyfikatora" 
type="TypIdentyfikatoraTyp_596dd6cb0feb7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NIPPESEL" 
type="NIPPESELTyp_596dd6da01885" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="TypIdentyfikatoraTyp_596dd6cb0feb7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NIPPESELTyp_596dd6da01885">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RokTyp_596dd7189aea6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOgolneTyp_596dd7256f6d4">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaPrawna" 
type="PodstawaPrawnaTyp_596dd7412e84b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Skladajacy" 
type="SkladajacyTyp_596dd74af2bb4" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TerminSkladania" 
type="TerminSkladaniaTyp_596dd757574ca" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="MiejsceSkladania" 
type="MiejsceSkladaniaTyp_596dd76786d10" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_596dd7412e84b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_596dd74af2bb4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_596dd757574ca">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_596dd76786d10">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OkolicznosciTyp_596dd792995c6">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Okolicznosci" 
type="OkolicznosciTyp_596dd79d8792a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Korekta" 
type="KorektaTyp_596dd7b74f163" minOccurs="0"/>
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   <xsd:element name="NaRok" type="NaRokTyp_596dd7bf9a1c2" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="OkolicznosciTyp_596dd79d8792a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="KorektaTyp_596dd7b74f163">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Miesiac" 
type="MiesiacTyp_596dd7cad06c8" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="NaRokTyp_596dd7bf9a1c2">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Miesiac" 
type="MiesiacTyp_596dd7d678ff8" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="MiesiacTyp_596dd7cad06c8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiesiacTyp_596dd7d678ff8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_596dd89e48086">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PKD" type="PKDTyp_596dd8aab3562" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOso" 
type="DaneOsoTyp_596dd8bc1fc54" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PKDTyp_596dd8aab3562">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOsoTyp_596dd8bc1fc54">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_596dd8ca44b4c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_596dd8d455ad4" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_596dd8e000fe0" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_596dd8ca44b4c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_596dd8d455ad4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_596dd8e000fe0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_596dd907ed163">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="RodzajWlasnosci" 
type="RodzajWlasnosciTyp_596dd91a1548f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Miejsce" 
type="MiejsceTyp_596dd92795524" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_596dd92fe17c6" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp_596dd91a1548f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:simpleType name="MiejsceTyp_596dd92795524">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NumerTyp_596dd92fe17c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="ObliczeniePodatkuTyp_596de400612de">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="S1" type="S1Typ_596de41a71de6" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S2" type="S2Typ_596de4254b643" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S3" type="S3Typ_596de42d3b1a1" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S4" type="S4Typ_596de434ebfe1" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S5" type="S5Typ_596de43d6ab51" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S6" type="S6Typ_596de444754b8" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S7" type="S7Typ_596de44bd3c10" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S8" type="S8Typ_596de45381b43" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="S9" type="S9Typ_596de45b3a040" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S1Typ_596de41a71de6">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Klasa" type="KlasaTyp_596de8b5cb79f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596de8bdc5185" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596de8cedac32" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596de8d91a579" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596de8e237deb" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596de8eab1917" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596de8f444e47" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596de8fc8be6c" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596de9040da71" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596de90eaa0b2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7be7eac587" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S2Typ_596de4254b643">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Klasa" type="KlasaTyp_596dec5078106" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596dec5a56788" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596dec64ade86" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596dec700bc80" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596dec7a09d62" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596dec8563700" minOccurs="0"/>
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   <xsd:element name="St" type="StTyp_596dec8f1a3b9" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596dec9b130ff" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596deca3dca2a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596decac60de9" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7be327e793" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S3Typ_596de42d3b1a1">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Klasa" type="KlasaTyp_596def75dfc95" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596def82e5914" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596def9390c09" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596def9f5d6ae" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596defaade5a2" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596defb3c6bbf" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596defbb79ca4" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596defc59ded5" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596defd0f0465" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596defdac24fb" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7be9477395" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S4Typ_596de434ebfe1">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596df165be9fa" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596df16e534c2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596df17934e9d" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596df18728ed5" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596df191c0da9" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596df19f175ac" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596df1a79d567" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596df1b1cd5af" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596df1bacdf0e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7beb3ba3cd" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S5Typ_596de43d6ab51">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Klasa" type="KlasaTyp_596df41007139" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596df417ec8cc" 
minOccurs="0"/>
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   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596df42092ea4" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596df42a43e4f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596df432d835c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596df43c482b8" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596df446e8eed" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596df44ea8a8a" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596df456dfab2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596df45f09ab3" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7bece9ab50" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S6Typ_596de444754b8">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596df320e8e9b" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596df327d127f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596df3340fe8e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596df347564d0" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596df3528bf1b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596df35c4265c" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596df364409ce" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596df36d608b6" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596df37714762" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7bef910afd" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S7Typ_596de44bd3c10">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596df4f2d6abb" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596df4fcb9af6" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596df5059c70f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596df510ebd32" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596df51b59ed6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596df5266e05f" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596df52f0f8b3" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596df5391e49e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596df542b6ad8" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7bf0fb667f" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
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 <xsd:complexType name="S8Typ_596de45381b43">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596df5c48ddad" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596df5cdbff06" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Przel" type="PrzelTyp_596df5d8c8a29" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596df5e544925" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596df5ee4b26d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St" type="StTyp_596df5f6e12f2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596df602c51a6" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596df60da4356" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Tyt" type="TytTyp_596df61853cbc" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okreg" type="OkregTyp_59b7bf295c3e8" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="S9Typ_596de45b3a040">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_596de8338963e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_596de83d1c1f1" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba1" 
type="Liczba1Typ_596de84d789d2" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Liczba2" 
type="Liczba2Typ_596de8564322e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw" type="KwTyp_596de85f8ddf1" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_596de866c64d4" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596de8338963e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596de83d1c1f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596de84d789d2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596de8564322e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596de85f8ddf1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596de866c64d4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KlasaTyp_596de8b5cb79f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596de8bdc5185">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596de8cedac32">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596de8d91a579">
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  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596de8e237deb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596de8eab1917">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596de8f444e47">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596de8fc8be6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596de9040da71">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596de90eaa0b2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KlasaTyp_596dec5078106">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596dec5a56788">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596dec64ade86">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596dec700bc80">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596dec7a09d62">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596dec8563700">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596dec8f1a3b9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596dec9b130ff">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596deca3dca2a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596decac60de9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KlasaTyp_596def75dfc95">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596def82e5914">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596def9390c09">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596def9f5d6ae">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596defaade5a2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596defb3c6bbf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:simpleType name="StTyp_596defbb79ca4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596defc59ded5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596defd0f0465">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596defdac24fb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596df165be9fa">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596df16e534c2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596df17934e9d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596df18728ed5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596df191c0da9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596df19f175ac">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596df1a79d567">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596df1b1cd5af">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596df1bacdf0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596df320e8e9b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596df327d127f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596df3340fe8e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596df347564d0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596df3528bf1b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596df35c4265c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596df364409ce">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596df36d608b6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596df37714762">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KlasaTyp_596df41007139">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596df417ec8cc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596df42092ea4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596df42a43e4f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596df432d835c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596df43c482b8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596df446e8eed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596df44ea8a8a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596df456dfab2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596df45f09ab3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596df4f2d6abb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596df4fcb9af6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596df5059c70f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596df510ebd32">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596df51b59ed6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596df5266e05f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596df52f0f8b3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596df5391e49e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596df542b6ad8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_596df5c48ddad">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_596df5cdbff06">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzelTyp_596df5d8c8a29">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba1Typ_596df5e544925">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Liczba2Typ_596df5ee4b26d">
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  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="StTyp_596df5f6e12f2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwTyp_596df602c51a6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_596df60da4356">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TytTyp_596df61853cbc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="UlgiTyp_596df73db57bb">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Ulga1" type="Ulga1Typ_596df7706de1d" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Ulga2" type="Ulga2Typ_596df778ce7c7" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Ulga3" type="Ulga3Typ_596df783051ad" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Razem" type="RazemTyp_596df79f0d692" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="Ulga1Typ_596df7706de1d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Ulga2Typ_596df778ce7c7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Ulga3Typ_596df783051ad">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RazemTyp_596df79f0d692">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="LacznaKwotaPodatkuTyp_596df873cccd8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OswiadczeniaPodpisTyp_596df9c389c1d">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Oswiadczenie" 
type="OswiadczenieTyp_596dfac1db8c6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KomunikacjaElektroniczna" 
type="KomunikacjaElektronicznaTyp_596dfad191a38" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieNazwisko" 
type="ImieNazwiskoTyp_596e2380325bd" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_596dfac1db8c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KomunikacjaElektronicznaTyp_596dfad191a38">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieNazwiskoTyp_596e2380325bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PouczenieTyp_59a411ff1d165">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pouczenie2Typ_59b0e5fceecfe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pouczenie3Typ_59b0e60684b8c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
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 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7be327e793">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7be7eac587">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7be9477395">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7beb3ba3cd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7bece9ab50">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7bef910afd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7bf0fb667f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkregTyp_59b7bf295c3e8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

          

                Przewodniczący
          

           Rady Miejskiej 
Kalisza
          

             /.../
          

               Andrzej Plichta
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      ZAŁĄCZNIK Nr 11
          

      do uchwały Nr XLVI/606/2017
          

      Rady Miejskiej Kalisza 
          

      z  dnia 30 listopada 2017 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/IL/" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/IL/" 
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/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.xs
d"/>
 <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: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">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="Wartosci" 
type="WartosciTyp_589c2c1b83811" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WartosciTyp_589c2c1b83811">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaPrawna" 
type="PodstawaPrawnaTyp_589c2c2d7f219" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Skladajacy" 
type="SkladajacyTyp_589c2c39a315d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TerminSkladania" 
type="TerminSkladaniaTyp_589c2c46a4317" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="MiejsceSkladania" 
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type="MiejsceSkladaniaTyp_589c2c62e6bd5" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Posiadanie" 
type="PosiadanieTyp_589c3476ca1c6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_589c38a82d207" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_589c38b228d73" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_589c38bd417b0" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="CzyInnyKorespond" 
type="CzyInnyKorespondTyp_589c41b3f17fa" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="AdresKorespond" 
type="AdresKorespondTyp_589c41c15bc75" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="CzyWspolmalzonek" 
type="CzyWspolmalzonekTyp_589c4c03f0c0a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Wspolmalzonek" 
type="WspolmalzonekTyp_589c4c712e781" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Wspolwlasciciele" 
type="WspolwlascicielTyp_589c67146f56d" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
   <xsd:element name="OkolicznosciZlozenia" 
type="OkolicznosciZlozeniaTyp_589c75356d54e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Korekta" 
type="KorektaTyp_589c76a00822c" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="InformacjaONieruchomosciach" 
type="InformacjaONieruchomosciachTyp_589c7af42ab63" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Grunty" 
type="GruntyTyp_58a590a841f03" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Zwolnione" 
type="ZwolnioneTyp_58a59f8e23c97" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="InneZwolnione" 
type="InneZwolnioneTyp_58a59fa4828fd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieSkladajacego" 
type="ImieSkladajacegoTyp_58a5a911e3daf" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NazwiskoSkladajacego" 
type="NazwiskoSkladajacegoTyp_58a5a91ef155e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KomunikacjaElektroniczna" 
type="KomunikacjaElektronicznaTyp_58a6a4ee247c6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="InneInfo" 
type="InneInfoTyp_5968b4353b202" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="RegonPrzedsiebiorcy" 
type="RegonPrzedsiebiorcyTyp_5989831d5c36d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PKD" type="PKDTyp_598983782ff22" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="naRok" type="naRokTyp_599d66e887867" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_589c2c2d7f219">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_589c2c39a315d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_589c2c46a4317">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_589c2c62e6bd5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PosiadanieTyp_589c3476ca1c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_589c38a82d207">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_589c38b228d73">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_589c38bd417b0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="CzyInnyKorespondTyp_589c41b3f17fa">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="AdresKorespondTyp_589c41c15bc75">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Adresskrytki" 
type="AdresskrytkiTyp_5968a2a2ee117" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="CzyWspolmalzonekTyp_589c4c03f0c0a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="WspolmalzonekTyp_589c4c712e781">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Nazwisko" 
type="NazwiskoTyp_589c50eed0ae3" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImiePierwsze" 
type="ImiePierwszeTyp_589c50f7511eb" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieDrugie" 
type="ImieDrugieTyp_589c51001ac3f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_589c51081c85e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_589c5111e21d1" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NIP" type="NIPTyp_589c5118b7143" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PESEL" type="PESELTyp_589c51223debc" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_589c512bde670" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="REGON" type="REGONTyp_589c51374351e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="CzyInnyAdres" 
type="CzyInnyAdresTyp_589c55a54cd0e" minOccurs="0"/>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_589c50eed0ae3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImiePierwszeTyp_589c50f7511eb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieDrugieTyp_589c51001ac3f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_589c51081c85e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_589c5111e21d1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NIPTyp_589c5118b7143">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PESELTyp_589c51223debc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_589c512bde670">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="REGONTyp_589c51374351e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:simpleType name="CzyInnyAdresTyp_589c55a54cd0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="WspolwlascicielTyp_589c67146f56d">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Wspolwlasciciel" 
type="WspolwlascicielTyp_589c67dcd757c" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WspolwlascicielTyp_589c67dcd757c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImiePierwsze" 
type="ImiePierwszeTyp_589c6997b49af" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieDrugie" 
type="ImieDrugieTyp_589c69a273bc5" minOccurs="0"/>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_589c6c7154896" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PESEL" type="PESELTyp_589c6c7b88839" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TelWspolnika" 
type="TelWspolnikaTyp_5968929e8373b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="AdresEmail" 
type="AdresEmailTyp_5968931bc192b" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_596893769fe75" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_596893ad53dc7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NipWspolnika" 
type="NipWspolnikaTyp_596894358dc04" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="CzyAdresInny" 
type="CzyAdresInnyTyp_5968a0d399ab1" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="GdyAdresKorespInny" 
type="GdyAdresKorespInnyTyp_5968a199eeeeb" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="RegonInst" 
type="RegonInstTyp_5989955214480" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PKD" type="PKDTyp_598995b3e633a" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="ImiePierwszeTyp_589c6997b49af">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieDrugieTyp_589c69a273bc5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_589c6c7154896">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PESELTyp_589c6c7b88839">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkolicznosciZlozeniaTyp_589c75356d54e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="KorektaTyp_589c76a00822c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Przyczyna" 
type="PrzyczynaTyp_589c76d3479bd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Data" type="DataTyp_589c77783dc01" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PrzyczynaTyp_589c76d3479bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataTyp_589c77783dc01">
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  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="InformacjaONieruchomosciachTyp_589c7af42ab63">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Adres" type="AdresTyp_589c7b6e96198" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Dzialka" 
type="DzialkaTyp_589c7bf1611bd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Budynek" 
type="BudynekTyp_589c7c0019fd6" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_589c7c0da9114" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KW" type="KWTyp_589c7c1b739f9" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="AdresTyp_589c7b6e96198">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DzialkaTyp_589c7bf1611bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="BudynekTyp_589c7c0019fd6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="LokalTyp_589c7c0da9114">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KWTyp_589c7c1b739f9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="GruntyTyp_58a590a841f03">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="P1" type="P1Typ_58a590d9878f2" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5968b1ee0c772" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5968b24a1ec34" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="P1Typ_58a590d9878f2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ZwolnioneTyp_58a59f8e23c97">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="InneZwolnioneTyp_58a59fa4828fd">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaZwolnienia" 
type="PodstawaZwolnieniaTyp_58a59fb83e535" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Powierzchnia" 
type="PowierzchniaTyp_58a59fe20bef3" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaZwolnieniaTyp_58a59fb83e535">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PowierzchniaTyp_58a59fe20bef3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieSkladajacegoTyp_58a5a911e3daf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoSkladajacegoTyp_58a5a91ef155e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoSkladajacegoTyp_58a5a95a043ed">
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  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KomunikacjaElektronicznaTyp_58a6a4ee247c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TelWspolnikaTyp_5968929e8373b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="AdresEmailTyp_5968931bc192b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_596893769fe75">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_596893ad53dc7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NipWspolnikaTyp_596894358dc04">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="CzyAdresInnyTyp_5968a0d399ab1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="GdyAdresKorespInnyTyp_5968a199eeeeb">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="AdresskrytkiTyp_5968a2a2ee117">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="P2Typ_5968b1ee0c772">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="P3Typ_5968b24a1ec34">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="InneInfoTyp_5968b4353b202">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RegonPrzedsiebiorcyTyp_5989831d5c36d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PKDTyp_598983782ff22">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RegonInstTyp_5989955214480">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PKDTyp_598995b3e633a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="naRokTyp_599d66e887867">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

          

              Przewodniczący
          

          Rady Miejskiej 
Kalisza
          

           /.../
          

              Andrzej Plichta
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      ZAŁĄCZNIK Nr 12
          

      do uchwały Nr XLVI/606/2017
          

      Rady Miejskiej Kalisza 
          

      z  dnia 30 listopada 2017 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/DL/" 
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/20t18jhef6/DL/" 
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/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.xs
d"/>
 <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: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">
  <xsd:complexContent>
   <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="Wartosc" 
type="WartoscTyp_595352f6d1582" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType name="WartoscTyp_595352f6d1582">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="TypIdentyfikatora" 
type="TypIdentyfikatoraTyp_59535310cf3e0" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NIPPESEL" 
type="NIPPESELTyp_5953531a5fcdc" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_59535326c99d0" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOgolne" 
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type="DaneOgolneTyp_595353347d711" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" 
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_595359840944f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Okolicznosci" 
type="OkolicznosciTyp_5953669332bcd" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" 
type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_5953696206010" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PrzedmiotyZwolnione" 
type="PrzedmiotyZwolnioneTyp_59536d9826104" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="LacznaKwota" 
type="LacznaKwotaTyp_59536ea0462b0" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="OswiadczeniaPodpis" 
type="OswiadczeniaPodpisTyp_59536ff71b974" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Dataokoliczonosci" 
type="DataokoliczonosciTyp_59676e9ab6171" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Posiadanie" 
type="PosiadanieTyp_596778e26fa82" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="MiejsceLAsow" 
type="MiejsceLAsowTyp_5967799b3d171" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="NumerKsiegiZbioru" 
type="NumerKsiegiZbioruTyp_59677a48739a3" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Rodzajmiejscenumer" 
type="RodzajmiejscenumerTyp_598d4689cc42d" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="OsobyReprezentujace" 
type="OsobyReprezentujaceTyp_59a409fb35d3f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PouczenieNaKoniec" 
type="PouczenieNaKoniecTyp_59a40d473ad3f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie2" 
type="Pouczenie2Typ_59b0f1946fbb9" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pouczenie3" 
type="Pouczenie3Typ_59b0f1a017a1b" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="TypIdentyfikatoraTyp_59535310cf3e0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NIPPESELTyp_5953531a5fcdc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="RokTyp_59535326c99d0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOgolneTyp_595353347d711">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="PodstawaPrawna" 
type="PodstawaPrawnaTyp_5953534b42a22" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Skladajacy" 
type="SkladajacyTyp_595353579279f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="TerminSkladania" 
type="TerminSkladaniaTyp_59535367d4262" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="MiejsceSkladania" 
type="MiejsceSkladaniaTyp_5953537e6910a" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5953534b42a22">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_595353579279f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_59535367d4262">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_5953537e6910a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_595359840944f">
  <xsd:sequence>
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   <xsd:element name="RodzajWlasnosci" 
type="RodzajWlasnosciTyp_5953599a45e4a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Miejsce" 
type="MiejsceTyp_59535a032399a" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_59535a1adb2f3" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneInst" 
type="DaneInstTyp_59535a5772704" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DaneOso" 
type="DaneOsoTyp_59535a6f5775c" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp_5953599a45e4a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="MiejsceTyp_59535a032399a">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Miejsce" 
type="MiejsceTyp_59535a0defbb9" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="MiejsceTyp_59535a0defbb9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="NumerTyp_59535a1adb2f3">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_59535a2685fb0" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="NumerTyp_59535a2685fb0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneInstTyp_59535a5772704">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="NazwaSkr" 
type="NazwaSkrTyp_59535a6251cf7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="PKD" type="PKDTyp_5967713a1958d" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="REGON" type="REGONTyp_598d4578a1bdd" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="NazwaSkrTyp_59535a6251cf7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DaneOsoTyp_59535a6f5775c">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="ImieOjca" 
type="ImieOjcaTyp_59535a8f349f7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="ImieMatki" 
type="ImieMatkiTyp_59535a9a06678" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="DataUrodzenia" 
type="DataUrodzeniaTyp_59535aad19b78" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="ImieOjcaTyp_59535a8f349f7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_59535a9a06678">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="DataUrodzeniaTyp_59535aad19b78">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OkolicznosciTyp_5953669332bcd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
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 <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaTyp_5953696206010">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Pow1" type="Pow1Typ_59536a66b887e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St1" type="St1Typ_59536a6e1f101" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw1" type="Kw1Typ_59536a768025e" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow2" type="Pow2Typ_59536a9489a13" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="St2" type="St2Typ_59536aa0a010c" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw2" type="Kw2Typ_59536aaa5d278" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Pow3" type="Pow3Typ_59536ad133825" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Kw3" type="Kw3Typ_59536ade6b6e9" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="KwotaPodatku" 
type="KwotaPodatkuTyp_5964cd762a0b4" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="Pow1Typ_59536a66b887e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="St1Typ_59536a6e1f101">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Kw1Typ_59536a768025e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow2Typ_59536a9489a13">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="St2Typ_59536aa0a010c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Kw2Typ_59536aaa5d278">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pow3Typ_59536ad133825">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Kw3Typ_59536ade6b6e9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PrzedmiotyZwolnioneTyp_59536d9826104">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="LacznaKwotaTyp_59536ea0462b0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OswiadczeniaPodpisTyp_59536ff71b974">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="KomunikacjaElektroniczna" 
type="KomunikacjaElektronicznaTyp_595370040ffe7" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5953700c199cd" 
minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Nazwisko" 
type="NazwiskoTyp_595370157c24f" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="Oswiadczenie" 
type="OswiadczenieTyp_5964e00b2a442" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="KomunikacjaElektronicznaTyp_595370040ffe7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="ImieTyp_5953700c199cd">
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  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_595370157c24f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="KwotaPodatkuTyp_5964cd762a0b4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_5964e00b2a442">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="DataokoliczonosciTyp_59676e9ab6171">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Miesiac" 
type="MiesiacTyp_59676f6f3b419" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="MiesiacTyp_59676f6f3b419">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PKDTyp_5967713a1958d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PosiadanieTyp_596778e26fa82">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="MiejsceLAsowTyp_5967799b3d171">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="GdzieTenLAs" 
type="GdzieTenLAsTyp_596779f381489" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="GdzieTenLAsTyp_596779f381489">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="NumerKsiegiZbioruTyp_59677a48739a3">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="Ksieega" 
type="KsieegaTyp_59677a8d0cf06" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="KsieegaTyp_59677a8d0cf06">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="REGONTyp_598d4578a1bdd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="RodzajmiejscenumerTyp_598d4689cc42d">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="rodzaj" 
type="rodzajTyp_598d47058d9ea" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="miejsce" 
type="miejsceTyp_598d476c18890" minOccurs="0"/>
   <xsd:element name="numer" type="numerTyp_598d47eac17ef" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="rodzajTyp_598d47058d9ea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="miejsceTyp_598d476c18890">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="numerTyp_598d47eac17ef">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:complexType name="OsobyReprezentujaceTyp_59a409fb35d3f">
  <xsd:sequence>
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   <xsd:element name="Dane" type="DaneTyp_59a40a93ccf10" 
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:simpleType name="DaneTyp_59a40a93ccf10">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="PouczenieNaKoniecTyp_59a40d473ad3f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pouczenie2Typ_59b0f1946fbb9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="Pouczenie3Typ_59b0f1a017a1b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
 </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

          

              Przewodniczący
          

          Rady Miejskiej 
Kalisza
          

            /.../
          

              Andrzej Plichta
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